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Předmluva 
 

Termín rizikový management je jednou z ekonomických kategorií a rozumí se jím zejména 
management rizik spojených s finančními operacemi (rizika investic, změny směnných kurzů, 
peněžní toky, makroekonomické prognózy atd.) Lze jej definovat jako minimalizaci nežádou-
cích důsledků "čistých" rizik, tedy takových rizik, která mají za následek pouze ekonomickou 
ztrátu pro organizaci. V podstatě se jedná o identifikaci, vyhodnocení a ekonomické ovládnutí 
rizik, kterým je daný podnikatelský subjekt vystaven. Nedílnou součástí takto šířeji pojatého 
rizikového managementu je i management v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 
a ostatních osob, dále pak rizika poškození majetku, zabezpečení objektů, rizika plynoucí z 
provozu motorových vozidel, požárů a výbuchů, znečištění životního prostředí, odpovědnost 
dodavatele za škody způsobené jeho výrobkem, občanskoprávní odpovědnost, problematika 
rizik spojených s používáním výpočetní techniky (ochrana dat před poškozením, ztrátou, zci-
zením atd.) apod.  Předkládaný text pojednává  spíše o rizikovém managementu z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence havárií a nehod. Ve výše uvedeném eko-
nomickém smyslu bude rizikový management diskutován stručně v závěrečné kapitole. 

V první části textu jsou velmi stručně shrnuty základní definice a principy managementu. 
Druhá kapitola předkládá právní úpravu managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci ve Velké Británii, z níž vychází i legislativa zemí Evropské unie, a jsou zde popsány 
některé změny, vyplývající z novely zákoníku práce. Ve třetí části je rozvedena problematika 
vyhodnocování rizik včetně praktických příkladů vyhodnocovacích postupů a hodnocení za-
váděných preventivních opatření. Čtvrtá část se zabývá systémy managementu v oblasti bez-
pečnosti a rizik, vyšetřováním příčin nehod a havarijním plánováním. V páté kapitole je pro-
bírán lidský faktor ovlivňující rizika, příčiny jeho selhání a možnosti redukce rizika vzniku 
chyby lidského činitele. Šestá část se zabývá managementem ztrát plynoucích  z bezpečnost-
ních rizik. Závěrečná kapitola je pak shrnutím problematiky rizikového managementu 
v ekonomických souvislostech. 
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1. Principy a cíle managementu rizik 
Jedna z mnoha definic managementu zní: Efektivní využití zdrojů za účelem splnění cílů or-
ganizace. Použití slova "efektivní" znamená, že jde o dosažení rovnováhy mezi rizikem pod-
nikání a náklady na eliminaci nebo alespoň snížení tohoto rizika. Management tedy v sobě 
zahrnuje problematiku řízení, pravomocí, koordinaci zdrojů apod. a jeho nedílnou součástí je: 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

b) 

c) 

plánování a organizace činností; 

komunikace na horizontální i vertikální úrovni; 

výběr a příprava pracovníků; 

zodpovědnost za plnění úkolů a její kontrola. 

1.1.  Management v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Management v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se nijak neliší od jiných forem 
managementu a zahrnuje následující problematiku: 

řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na celostátní a místní úrovni - zave-
dení politiky na úseku BOZP a stanovení jejích cílů, její organizace a kontroly a 
určení zodpovědnosti za plnění stanovených úkolů; 

vyhodnocování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích a při jednot-
livých činnostech; 

motivace vedoucích pracovníků vedoucí ke zlepšení činnosti v oblasti BOZP; 

Velmi důležitou součástí managementu je rozhodovací proces, který můžeme znázornit ná-
sledujícím schématem: 

Analýza problému 
 ⇓ 
Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení možných následků 
 ⇓ 
Možnosti řešení 
 ⇓ 
Doporučení řešení 
 ⇓ 
Rozhodnutí o řešení 
 ⇓ 
Informace o rozhodnutí 
 ⇓ 
Zavedení opatření 
 ⇓ 
Kontrola opatření 
 ⇓ 
Revize opatření 

 

Obrázek 1.1 Manažerský rozhodovací proces 
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Základním pracovním "materiálem" managementu jsou lidé na všech úrovních organizace a 
jejich chování a jednání. Z lidských faktorů jsou to zejména přístup k práci, očekávání a am-
bice, motivace, osobnostní charakteristiky, procesy učení a osvojování dovedností apod. Vzá-
jemná komunikace pak přivádí tyto faktory lidského chování na společný jmenovatel. 

Management bezpečnosti a rizik se dále rovněž zabývá organizační strukturou, ochotou ke 
změnám uvnitř organizace, úlohou jedince v organizaci, problematikou stresu apod. K orien-
tačnímu hodnocení managementu v této oblasti mohou sloužit odpovědi na následující otáz-
ky: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Daří se vedoucím pracovníkům zvládat problematiku BOZP? 

Jaký je přístup vedoucích pracovníků k otázkám bezpečnosti a ochrany před rizi-
ky? Je jejich přístup pro-aktivní nebo reaktivní? 

Jak přístup vedoucích pracovníků ovlivňuje úroveň systémů sloužících k ochraně 
před riziky? 

Je management bezpečnosti a ochrany před riziky nástrojem řízení, nebo jen pro-
blémem vyplývajícím z nutnosti splnit požadavky bezpečnostních předpisů a no-
rem? 

1.2 . Manažerské přístupy k bezpečnosti a ochraně před riziky 
Na všech úrovních řízení můžeme pozorovat různý přístup zodpovědných pracovníků  k pro-
blematice bezpečnosti a ochrany před riziky. Tyto přístupy lze kategorizovat následujícím 
způsobem: 

1.2.1.  Legalistický přístup 
Tento přístup lze charakterizovat výrokem "Vyhovíme požadavkům zákona a bezpečnostních 
předpisů, ale nic víc". Jinými slovy, organizace není ochotna učinit nic, co přesahuje nutné 
minimum, aby unikla postihu ze strany příslušných orgánů. 

1.2.2.  Sociálně-humanitární přístup 
Podle tohoto přístupu jsou lidské zdroje považovány za důležité aktivum organizace     a ne-
zbytný prostředek k dosažení jejích cílů a jako takové musí být chráněny. 

1.2.3.  Finančně-ekonomický přístup 
Udržení vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany před riziky vyžaduje odpovídající finanční 
zdroje. Na druhé straně však všechny havárie, nehody, úrazy a choroby z povolání (respektive 
odstranění jejich následků) rovněž vyžadují určité náklady. Většina organizací dokáže samo-
zřejmě velmi rychle vyčíslit, kolik je stojí zlepšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví - 
bezpečnostní a ochranné prvky strojního zařízení, výchova k bezpečné práci apod., ale situace 
je již horší, pokud se týká vyčíslení ztrát způsobených nehodami, pracovní neschopností, po-
škozením zařízení a obecně nízkou úrovní bezpečnosti a ochrany před riziky. Tyto náklady se 
většinou ztratí v položce provozních nákladů. Zavedení samostatného sledování ztrát způso-
bených např. pracovními úrazy a chorobami z povolání velmi brzy odhalí skutečnou výši ná-
kladů, které organizace doplácí na konto špatné činnosti na úseku BOZP. Pokud se tyto ná-
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klady stanou součástí osobní zainteresovanosti jednotlivých vedoucích pracovníků, bývá efekt 
často podivuhodný a vede k okamžitému zlepšení celkové situace. 

1.2.4.  Přístup z hlediska lidských faktorů 
Přístup, který zdůrazňuje působení lidských faktorů na úroveň bezpečnosti a ochrany před 
riziky, se soustřeďuje na identifikaci těch charakteristických vlastností organizace, které pozi-
tivně ovlivňují  chování všech pracovníků a jejich postoj k otázkám bezpečnosti a ochrany 
před riziky. Mezi tyto charakteristiky patří: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

potřeba vytváření příznivého klimatu, v němž je bezpečnost a ochrana před riziky 
považováno řídicími pracovníky i ostatními zaměstnanci jako základ každodenní 
činnosti organizace, což vede k vytváření určité kultury práce zaměřené na bez-
pečnost a ochranu zdraví; 

potřeba zajistit taková opatření a zavést takové systémy na úseku bezpečnosti a 
ochrany před riziky, které zohledňují lidské schopnosti a limity vyplývající z ome-
zenosti těchto schopností; 

snaha o soustavné zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany před riziky, která začí-
ná u vrcholového vedení a prochází celou hierarchickou strukturou organizace; 

řídicí pracovníci na vyšších úrovních vedení prokazují aktivní zájem o tuto proble-
matiku a tím motivují své podřízené; 

způsob řízení, který vytváří v organizaci prostředí podporující bezpečné pracovní 
postupy a jednání. 

1.3.  Určení priorit managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany před riziky 
I když management bezpečnosti a ochrany před riziky zahrnuje celou řadu oblastí, existují 
některé aspekty, jimž je třeba věnovat prvořadou pozornost. Zejména se jedná o: 

určení základní strategie a firemní  politiky na úseku bezpečnosti a ochrany před 
riziky; 

zavedení procedur pro kontrolu a vyhodnocování činnosti na úseku bezpečnosti       
a ochrany před riziky; 

jasné určení cílů a dosažené úrovně , které musí být ověřitelné a příslušnými pra-
covníky dosažitelné, 

zavedení systémů soustavného zvyšování znalostí, zlepšování přístupů, motivace      
a informovanosti v otázkách BOZP a odpovědnosti za plnění cílů v této oblasti; 

zavádění postupů eliminujících potenciální zdroje nebezpečí v provozech u jednot-
livých zařízení a materiálů a u jednotlivých pracovních postupů prostřednictvím 
návrhů a implementací systémů bezpečné práce a ostatních forem snižování rizik; 

opatření vedení organizace zajišťující splnění požadavků všech zákonných norem     
a bezpečnostních předpisů. 
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1.4 . Pro-aktivní a reaktivní manažerské strategie 
Každý systém managementu by měl být charakterizován  pro-aktivními strategiemi, tedy ta-
kovými, které jsou zaměřeny na prevenci úrazů, onemocnění a nehod, zlepšování pracovního 
prostředí a všech faktorů, které je ovlivňují.  Ovšem reaktivní strategie mají rovněž své neza-
stupitelné místo, protože poskytují nezbytnou zpětnou vazbu následně ovlivňující činnost 
organizace. 

1.4.1. Pro-aktivní strategie 
Obecně lze říci, že každá nehoda představuje z hlediska své "oběti" nepředvídatelnou událost 
- neplánovanou, nezamýšlenou a neočekávanou. Ke každé nežádoucí události vede ve většině 
řetězec jednotlivých událostí, které mají řadu přímých i nepřímých příčin. Havárie        a ne-
hody mohou mít za následek úraz, úmrtí nebo poškození zdraví osob; zničení nebo poškození 
majetku a zařízení; zastavení nebo narušení výrobního nebo pracovního procesu. Jinými slo-
vy, vedou prakticky vždy k omezení činnosti organizace a  tím jí způsobují jisté ekonomické 
ztráty. Pro-aktivní strategie, soustřeďující se na prevenci těchto událostí, lze rozdělit do dvou 
skupin: na strategie zaměřené na bezpečnost místa a strategie zaměřené na bezpečnost osob. 

Strategie zaměřené na bezpečnost místa 

Základním cílem těchto strategií je snížení objektivního nebezpečí hrozícího lidem na praco-
vištích. Tyto strategie se staly nedílnou součástí příslušné legislativy na úseku bezpečnosti  a 
ochrany před riziky ve smyslu požadavků na bezpečnost strojů, elektrických zařízení, staveb 
apod. Bezpečnost místa je dána celou řadou faktorů zaměřených na: 

a) 

b) 

c) 

d) 

bezpečnost provozovny 

Patří sem splnění všeobecných požadavků kladených na bezpečnost pracoviště (jako 
např. stabilita budov, stav podlah, nosnost konstrukcí apod.) a na pracovní prostředí 
(osvětlení, mikroklimatické podmínky - větrání a vlhkost vzduchu a pod.); 

bezpečnost zařízení 

Zabývá se bezpečností nástrojů, strojů a technického vybavení,  jejich umístěním, pou-
žíváním, zdroji energie apod. Je třeba brát v úvahu rovněž bezpečnost jednotlivých 
pracovních operací s tímto zařízením, jejich ověřovacím a provozním zkouškám, 
údržbě a čištění apod.; 

bezpečnost pracovních postupů 

Bere v úvahu všechny faktory ovlivňující jednotlivé pracovní postupy nebo operace, 
jako jsou např. pracovní prostředky, suroviny, postupy při nakládce a vykládce, ergo-
nomické aspekty obsluhy strojního zařízení, používání nebezpečných materiálů a sub-
stancí, otázky vnitropodnikové dopravy (vysokozdvižné vozíky, automobily, železnič-
ní doprava) apod. 

 bezpečnost materiálů 

Zde je třeba se soustředit zejména na potenciálně zdravotně závadné a nebezpečné 
chemikálie, radioaktivní látky, suroviny všech druhů a na specifická rizika plynoucí z 
manipulace s těmito materiály. Dodavatelé a výrobci jsou povinni poskytnout všechny 
informace týkající se použití, skladování a likvidace těchto látek a operace s nimi bu-
dou obvykle vyžadovat pečlivé vyhodnocení všech možných rizik. 
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e) 

f) 

g) 

h) 

a) 

systémy bezpečné práce 

Systém bezpečné práce je definován jako " integrace pracovníků, strojního vybavení     
a materiálů v odpovídajícím pracovním prostředí za účelem dosažení co nejbezpečněj-
ších pracovních podmínek". Návrh a zavedení systémů bezpečné práce lze tedy poža-
dovat za jednu     z nejdůležitějších strategií zaměřených na bezpečnost místa. Tato 
strategie zahrnuje plánování,  výchovu a výcvik pracovníků a taková organizační a 
konstrukční opatření, která vyloučí rizika a zdroje nebezpečí, která byly součástí před-
chozích systémů; 

bezpečnost přístupových a únikových cest 

Zohledňuje požadavky na bezpečný přístup a možnost úniku vztažené jednak na ob-
jekt provozovny, jednak na jednotlivá pracoviště, která mohou být v mnoha případech 
nadzemní (stavebnictví) nebo podzemní (hornictví). Patří sem tedy problematika 
pozemních komunikací, zařízení pro práci ve výškách (přenosné a pevné žebříky, 
výtahy apod.) a rozsáhlý komplex předpisů vztahujících se na podpovrchová 
pracoviště; odpovídající kontrola 

Příslušná legislativa ukládá každé organizaci provádět na všech úrovních řízení dohled 
nad dodržováním všech opatření na úseku bezpečnosti a ochrany před riziky; 

kvalifikace a školení pracovníků 

Povinností každého zaměstnavatele je pověřovat úkoly v oblasti  BOZP pouze pracov-
níky s odpovídající kvalifikací. Příslušné legislativní normy rovněž ukládají povinnost 
zaměstnavatele zajistit proškolení všech zaměstnanců i jiných pracovníků v problema-
tice BOZP, které je třeba provést jednak při nástupu do zaměstnání, jednak při zařaze-
ní na jinou práci nebo pověření jinými pracovními úkoly, při nichž je pracovník vysta-
ven novým rizikům (např. při zavedení nového strojního vybavení, nových technologií 
nebo nových pracovních postupů). Pouze řádně proškolení pracovníci jsou schopni 
pracovat bezpečně a zkušenosti ukazují, že v organizacích pečlivě dbajících na tuto 
problematiku dochází k podstatnému snížení nákladů spojených s likvidací a odstra-
ňováním následků nehod a s odškodněním za pracovní úrazy a nemoci z povolání. 

Strategie zaměřené na bezpečnost osob 

Obecně lze říci, že tyto strategie jsou méně účinné než předchozí, a proto také legislativa 
v zemích EU dává jednoznačně přednost kolektivní ochraně před ochranou individuální. Je 
však třeba je používat všude tam, kde není možné vytvořit "bezpečné místo". Velmi časté jsou 
případy, kdy je nutno obě strategie kombinovat. 

Základním cílem těchto strategií je omezit působení nebezpečných faktorů na člověka. Hlav-
ním problém je závislost těchto strategií na individuální zodpovědnosti pracovníků za dodr-
žování příslušných předpisů a nařízení (např. používání předepsaných osobních ochranných 
prostředků). Ovládnutí rizika je tak vloženo do rukou osob, které si tohoto rizika často nejsou 
vůbec vědomy nebo je podceňují. Strategie zaměřené na bezpečnost osob lze rozdělit do ná-
sledujících skupin: 

péče o osoby vystavené riziku ve větší míře 

Na všech pracovištích jsou některé osoby vystaveny jistému riziku ve větší míře 
než ostatní (pracovníci přicházející do styku s jedovatými látkami, radioaktivními 
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materiály nebo nebezpečnými kovy - např. olovem). Kromě toho existují skupiny 
osob, které jsou obzvlášť zranitelné jistými zdroji nebezpečí nebo náchylné ke 
specifickým rizikům. Typickým příkladem mohou být mladí pracovníci, kteří si 
vzhledem k nedostatku zkušeností nemusí být některých rizik vědomi, dále pak tě-
hotné ženy, u nichž hrozí poškození plodu, a invalidé, kteří nejsou schopni zvlád-
nout některé úkony. V řadě případů vyžadují tyto osoby trvalou péči, včetně lékař-
ských kontrol; 

b) 

c) 

d) 

e) 

osobní hygiena 

Její význam vystupuje do popředí např. v případech, kdy hrozí nebezpečí vzniku 
kožních onemocnění (práce s ředidly, lepidly a celou škálou leptajících a podobně 
škodlivých chemikálií), otravy (požití toxických látek prostřednictvím kontamino-
vaných poživatin nebo nápojů a jejich obalů). Povinností zaměstnavatele je tedy 
poskytnout pracovníkům možnost hygienické očisty, zejména před jídlem a před 
opuštěním  pracoviště, zajištěním dostatečné kapacity umýváren, sprch apod.; 

osobní ochranné prostředky 

Poskytování osobních ochranných prostředků je třeba považovat za poslední mož-
nost ochrany osob v případě, že ji skutečně nelze zajistit jinak, nebo za přechodné 
opatření do té doby, než dojde k aplikaci některé z výše uvedených strategií zamě-
řených na bezpečnost místa. V žádném případě nelze OOP pokládat za dokonalý 
prostředek ochrany - už proto, že vyžadují, aby je osoby ohrožené určitým zdrojem 
nebezpečí používaly po celou dobu, kdy jsou danému riziku vystaveni. Zkušenosti 
ukazují, že je to často těžko splnitelný požadavek. 

Osobní ochranné prostředky lze definovat jako veškeré prostředky a vybavení 
(včetně oděvů chránících před nepřízní počasí), jejichž účelem je ochránit pracov-
níky před jedním nebo více zdroji nebezpečí ohrožujících jejich bezpečnost nebo 
zdraví, jakož i všechny doplňky   a úpravy sloužící ke splnění tohoto cíle. 

Legislativa v zemích EU nutí zaměstnavatele nespoléhat na OOP jako na jediný 
prostředek ochrany pracovníků a ukládá jim v této oblasti celou řadu povinností. 
(vhodnost OOP; jejich opravy, údržba a skladování; informovanost pracovníků o 
povaze rizik, před nimiž je OOP chrání a o účelu a způsobu jejich používání 
apod.). 

bezpečné jednání a chování 

Bezpečnostní předpisy zakazují takové jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost       
a zdraví pracovníků. Jako příklad uveďme svévolné narušení nebo odstranění bez-
pečnostních krytů strojů; kouření v místech, kde je to zakázáno; nerespektování 
předpisů pro řízení motorových vozidel; nepoužívání předepsaných OOP apod. 

varování před riziky 

Všichni pracovníci musí být seznámeni s riziky, která jim na pracovišti hrozí. Tato 
rizika musí být uvedena  v příslušných dokumentech (hodnocení rizik, stanovení 
opatření na úseku BOZP), které jsou vyžadovány zákony a bezpečnostními předpi-
sy, včetně preventivních opatření pro jejich eliminaci a postupů, jimiž se pracovní-
ci mohou před těmito riziky chránit. 
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1.4.2.  Reaktivní strategie  
I když je třeba vždy klást důraz zejména na pro-aktivní, preventivní opatření, jsou nedílnou 
součástí managementu rizik i reaktivní strategie (následující až po nežádoucí události). Bývá 
to zejména v důsledku selhání některé strategie zaměřené na bezpečnost osob. Důvodů je celá 
řada - lidé zapomínají, snaží se ulehčit si čas či námahu, nedávají pozor, pokládají se za nato-
lik zkušené a schopné, že opomíjejí základní preventivní opatření apod. 

Reaktivní strategie lze rozdělit do následujících skupin: 

a) 

b) 

c) 

havarijní a krizové plánování 

Zabývá se širokou škálou problémů jak reagovat na vznik nepředvídané události. 
Většinou je nutno si položit otázku: Jaký je nejhorší možný typ havárie nebo kata-
strofy, která může daný podnik postihnout? Většina organizací bude zvažovat 
možnost rozsáhlého, rychle se šířícího požáru, ale je třeba zvažovat i jiné možnos-
ti: zřícení lešení, záplava, vážná dopravní nehoda apod. Pro tyto situace pak je tře-
ba mít připraven scénář, jak na vzniklou situaci reagovat. V řadě organizací (např. 
v hornictví) musí být havarijní plány připravovány povinně. Blíže bude tato otázka 
diskutována i v kapitole o manažerských bezpečnostních systémech. 

zpětnovazební strategie 

Zpětnou vazbu - informace o přímých a nepřímých příčinách nežádoucích událostí 
- poskytují zejména záznamy o minulých nehodách, úrazech, onemocněních apod. 
Studium  příčin těchto nežádoucích událostí je pak zdrojem informací  pro rozvoj a 
zavádění pro-aktivních strategií. Jistá omezení vyplývající z použití údajů o neho-
dách jako základu preventivních opatření  zaměřených na snižování rizikovosti 
budou rovněž probrána v kapitole 4. 

strategie zaměřené na ochranu zdraví 

Tyto strategie mají za cíl omezení a zmírnění následků úrazů a zdravotních poško-
zení pokud možno bezprostředně po nehodě. Patří sem poskytování a udržování 
vybavení pro první pomoc, opatření pro včasnou hospitalizaci zraněných a dle 
možností např. i opatření zaměřená na rehabilitaci osob po těžších úrazech. 

1.5.  Komunikační systémy 
Komunikací zde rozumíme přenos informací, myšlenek a dojmů mezi jednotlivci nebo skupi-
nami osob. Cílem komunikace je pochopení druhých, příjem a vnímání informací, dosažení 
přijetí (souhlasu a podpory) myšlenek a konečně zabezpečení požadovaného chování nebo 
jednání ostatních. Jako taková je vhodná a spolehlivá komunikace nedílnou součástí mana-
gementu ve všech oblastech a na všech úrovních řízení a povinnost vedoucích pracovníků 
komunikovat, zejména v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví, s podřízenými, dodavateli, 
návštěvníky a ostatními osobami je v zemích EU jednoznačně uložena příslušnými zá-
konnými normami. 

Komunikace může být oficiální (formální) nebo neoficiální, neplánovaná, spontánní (nefor-
mální); jednosměrná (příkazy, instrukce) nebo obousměrná (porady apod.). Obousměrná ko-
munikace je účinnější, dává lidem možnost uplatnit vlastní kvalifikaci a zkušenosti, přispět 
svými znalostmi,  účastnit se na rozhodovacím procesu, naplnit potřebu seberealizace a vyjád-
řit svůj souhlas nebo nesouhlas. Umožňuje poskytovateli i příjemci informace ověřit si dosa-
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ženou úroveň výsledků činnosti a napomáhá vytvoření takové atmosféry na pracovišti, která 
je příznivější pro plnění pracovních úkolů. Komunikační systémy přenášejí informace uvnitř 
organizace ve vertikální i horizontální úrovni. 

1.5.1.  Dokumentace 
Účinný management vyžaduje ve všech oblastech zpracování potřebné dokumentace. Pokud 
se týká problematiky managementu bezpečnosti a ochrany před riziky, jde zejména  o stano-
vení celkové firemní politiky, jejích cílů a prostředků jejich dosažení včetně určení konkrétní 
zodpovědnosti, jinými slovy jde o stanovení základních pravidel, která pak musí být všemi 
zúčastněnými dodržována. 

a) 

b) 

c) 

bec-

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

d) 

stanovení firemní politiky na úseku BOZP 

Tento dokument je základem pro veškerou činnost vztahující se k bezpečnosti a 
ochraně před riziky. Ve velkých organizacích působících na mnoha místech je čas-
to nutné tento dokument rozdělit na jednotlivé organizační úrovně (mateřská spo-
lečnost, divize, jednotlivá pracoviště). Tento dokument není statický, ale je třeba 
jej neustále doplňovat a aktualizovat, zejména pokud se týká stanovení individuál-
ní odpovědnosti. 

monitorovací systém BOZP 

Plnění předem stanovených cílů a dosažených úrovní standardů činnosti v oblasti 
BOZP je nutno velmi pečlivě sledovat. K tomu slouží celá řada systémů sledování 
- bezpečnostní prověrky, inspekce, audity apod. - které jsou využívány určenými 
zodpovědnými pracovníky   k soustavnému sledování a vyhodnocování situace. 

stanovení cílů a standardů bezpečnosti a ochrany před riziky 

Každá organizace a všichni vedoucí pracovníci by měli mít jasně stanovené a kon-
trolovatelné cíle veškeré činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany před riziky, které 
by měly být v souladu se standardy stanovenými příslušnými dokumenty (např. ad 
a). Důležitým pramenem jsou i záznamy o minulých nehodách a úrazech apod. 

V mnoha organizacích je zavedenou praxí vymezit cíle v oblasti bezpečnosti a 
ochrany před riziky jako součást popisu práce všech pracovníků. Popis práce o
ně zahrnuje následující položky: 

účel a náplň práce (základní popis činnosti a její cíle); 

organizační schéma znázorňující vztahy podřízenosti a zodpovědnosti vztahu-
jící se    k dané práci; 

specifická data a údaje o práci (počet podřízených, prostorové vymezení zod-
povědnosti apod.); 

úkoly, které jsou s výkonem práce spojeny (konkrétní náplň práce); 

plánovací a organizační aspekty; 

pracovní kontakty uvnitř i vně organizace; 

znalosti a zkušenosti (kvalifikace) požadované pro výkon práce, apod. 

systémy získávání informací 
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Základní podmínkou účinného managementu je možnost rychlého a snadného zís-
kávání informací. Základní popis informačního systému je patrný ze schématu na 
následující straně. Zdroje informací je možno rozdělit do několika skupin: 

primární  (formální, právní) zdroje různé právní síly: direktivy EU (pro členské 
země závazné); zákony příslušné země, vyhlášky (upřesňují zákony a uvádějí 
je v život) a bezpečnostní předpisy; schválené pracovní postupy (poskytující 
návod, jak optimálně splnit požadavky daných předpisů, nemají právně závaz-
ný charakter, ale je k nim přihlíženo při trestním řízení - obviněný je povinen 
prokázat, že předpis splnil jiným způsobem); soudní precedenty (v právním řá-
du zejména anglosaských zemí); 

✏ 

✏ 

✏ 

mimoprávní zdroje (k některým z nich je možno přihlížet při trestním řízení): 
doporučení orgánů pověřených dozorem nad bezpečností a ochranou zdraví; 
státní normy (mají  v mnoha případech právní závaznost a je na ně odkazováno 
v příslušných zákonech); návody k použití a jiné informace od výrobce (výrob-
ce je povinen poskytovat veškeré informace umožňující bezpečné použití, ma-
nipulaci, skladování, opravy a údržbu daného výrobku); informační materiály 
odborných poradenských organizací a profesních svazů zaměřené na ochranu 
před riziky; běžně publikované informace o dané problematice; 

vnitřní zdroje informací: stávající písemné dokumenty (vnitřní bezpečnostní 
předpisy, příkazy a vnitropodnikové normy, dohody s odborovými orgány, zá-
sady bezpečné práce při různých činnostech, předpisy pro skladování nebez-
pečných látek a manipulaci s nimi apod. včetně prokazatelných záznamů o 
tom, že s těmito informacemi byli pracovníci seznámeni v rámci školení); stu-
die jednotlivých pracovních činností; popisy práce a náplně činnosti (určení 
zodpovědnosti na úseku bezpečnosti a ochrany před riziky, kvalifikačních a ji-
ných předpokladů pro výkon práce, určení specifických rizik s výkonem práce 
spojených apod.); statistiky pracovních úrazů, chorob z povolání a provozních 
nehod a jejich závažnosti (odhalují případné nežádoucí trendy uvnitř organiza-
ce a jsou základem ozdravných opatření, i když jejich použití jako měřítka pro 
mezipodnikové srovnání je sporné); analýza pracovních činností (poznatky o 
psychické a fyzické náročnosti práce apod.); přímá pozorování a inspekce (od-
haluje interakce mezi pracovníky a zdroji rizik, nesprávné pracovní postupy 
apod.); osobní zkušenost (např. výpovědi obětí nehod, zpětnovazební informa-
ce o nehodách jako důležitý zdroj prevence).  
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2. Evropská legislativa BOZP a právní povinnost hodnotit rizika 
 
Česká republika se zavázala, v souvislosti s přihláškou do Evropské unie, přijmout acquis 
communitaire, tedy balík legislativy EU, který umožní odstranit překážky pro volný pohyb 
zboží, osob a kapitálu. Nemalá část evropské legislativy ze sociální oblasti se zabývá proble-
matikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Základem legislativy Evropské unie je Římská smlouva, podle které může Rada na návrh 
Komise vydávat směrnice. Ty je možno považovat za parlamentní akty, které jsou adresovány 
státům, nikoliv jednotlivcům. Římské smlouva byla v roce 1986 doplněna o Jednotný evrop-
ský akt (Zákon o jednotné Evropě), jehož základním cílem bylo ustavit vnitřní trh. Zákon 
směřoval k odstranění vnitřních hranic a umožnění volného pohybu zboží, kapitálu, služeb a 
osob. Vnitřní trh vstoupil v účinnost 1.ledna 1993 a zahrnoval vše mimo volný pohyb osob. 

 
K uskutečnění jednotného trhu musela být přijata celá řada směrnic, týkajících se, mimo jiné, 
otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Hlavním důvodem bylo to, že v různých ze-
mích Společenství se pohlíží na rozdílné zdravotní a bezpečnostní normy jako na potenciální 
omezení konkurence mezi členskými zeměmi. Dalším důvodem byla obava ze sociálního 
dumpingu, což znamená, že zejména nadnárodní společnosti by mohly přesouvat své investi-
ce do těch oblastí Společenství, kde jsou náklady na pracovní síly a pracovní prostředí nejniž-
ší.  

 

Od doby, kdy Jednotný evropský akt vstoupil v platnost, jsou směrnice k  bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci přijímány podle jednoho ze dvou článků Římské smlouvy, a to 100A 
a 118A. 

 

Podle článku 100A je Rada Evropských společenství povinna „přijímat opatření na přizpůso-
bení zákonů, předpisů nebo administrativních aktů členských zemí, jejichž cílem je ustavení a 
fungování vnitřního trhu“. 

 

Ustanovení článku dále vyžaduje, aby v případech, kdy Komise předkládá Radě návrhy 
v oblasti BOZP, ochrany životního prostředí a ochrany zákazníka, byla „za základ brána vyš-
ší úroveň ochrany“. 

 

Jednou z nejdůležitějších směrnic vydaných podle článku 100A je směrnice o přizpůsobení 
zákonů členských zemí, týkajících se strojního vybavení (89/392/EHS – „Strojní směrnice“). 
V této směrnici jsou stanoveny základní zdravotní a bezpečnostní požadavky, jimž musí vy-
hovovat nová strojní vybavení. Tyto požadavky zahrnují všechna rizika, jimž mohou být pra-
covníci vystaveni při provozu strojního zařízení, při manipulaci s ním nebo při jeho používá-
ní. 
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Tzv. „nový přístup“ směrnic, vycházejících z paragrafu 100A omezuje směrnice na to, že sta-
noví pouze základní požadavky a vypracování podrobných technických norem ponechává na 
evropských normalizačních institucích jako je CEN a CENELEC. Je povinností konstruktéra 
a výrobce zabezpečit, aby strojní zařízení těmto požadavkům vyhovovala, přičemž je musí 
vybavit „prohlášením o shodě“, kterým se stvrzuje, že stroj vyhovuje harmonizovaným nor-
mám. Pak se předpokládá, že stroj splňuje požadavky technických specifikací, stanovených 
ve směrnici, a žádný členský stát nemůže mít námitky proti tomu, aby byl stroj uveden na 
evropský trh. 

 

Podle článku 118A Smlouvy jsou „členské státy povinny věnovat patřičnou pozornost podpo-
ře zlepšování bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících a zvláště pracovního prostředí, a jako 
cíl si musejí stanovit harmonizaci podmínek v této oblasti, přičemž si musejí zachovat již pro-
vedená zlepšení“. 

 

Aby byla Rada členským státům při dosahování tohoto cíle nápomocna, musí přijmout směr-
nice, obsahující „minimální požadavky na postupnou realizaci s ohledem na podmínky a tech-
nické předpisy zavedené v jednotlivých zemích“. 

 

Nejdůležitější směrnicí vydanou podle článku 118A je Rámcová směrnice (89/391/EHS o 
zavádění opatření na podporu zlepšování bezpečnosti a zdraví pracujících při práci), která 
stanoví řadu obecných zásad ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Podrobnější ustanovení za-
měřená na jednotlivé činitele, vybavení a konkrétní rizika obsahují individuální směrnice. 
Rámcová směrnice z roku 1989 je nejdůležitější směrnicí o bezpečnosti a ochraně zdraví na 
pracovišti, která byla vydána od doby, kdy byla Římské smlouvy doplněna Jednotným Evrop-
ským aktem.  

 

Její závažnost tkví zejména v tom, že : 

a) 

b) 

c) 

se vztahuje na všechny sektory, a tedy na všechny pracující , jen s několika výjim-
kami, 

stanoví obecné zásady ochrany zdraví a bezpečnosti pracujících, definuje co se 
bezpečností a ochranou zdraví míní, jaký je přístup k prevenci profesionálního ri-
zika, jaká je podstata této prevence a jakou úlohu zde mají pracovníci a jejich zá-
stupci, 

ukládá zaměstnavatelům povinnost učinit potřebná opatření k ochraně zdraví a 
bezpečnosti pracujících v souladu se stanovenými preventivními principy. 

 

Rámcová směrnice je opatřením, na které se odvolává většina směrnic, týkajících se bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci. Dosud bylo podle ní vydáno 13 individuálních směrnic. 
Oproti Rámcové směrnici obsahují individuální směrnice konkrétnější ustanovení. Obecné 
zásady stanovené Rámcovou směrnicí se vztahují na veškeré požadavky, jež uvádějí indivi-
duální směrnice, s výjimkou případů, kde individuální směrnice poskytují vyšší úroveň 
ochrany. 
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Rámcová směrnice obsahuje tři základní elementy, jejichž aplikace je nutná pro dodržení 
konzistentního „evropského pojetí“ oblasti BOZP. Jde o hodnocení rizik, preventivně-
technické služby a informování, konzultace a účast zaměstnanců. Vlastní předmět projektu 
je spojen s prvním a třetím principem (zejména články 6-7, a 9-12 směrnice Rady 
č.89/391/EHS). 

3. Právní povinnost hodnotit rizika v České republice 
 

Změna politické situace a přechod od plánovaného hospodářství na tržní ekonomiku si vyžá-
dal po roce 1989 několik novel Zákoníku práce, z nichž pro oblast BOZP byly nejzávažnější 
novely z roku 1994 a roku 2000. Zatímco ta první reagovala na změnu ekonomických a vlast-
nických poměrů v CR, určila zaměstnavatele zodpovědnými za stav BOZP a zároveň transpo-
novala některá ustanovení směrnice 89/391/EHS, pak druhá novela dokončila transpozici 
Rámcové směrnice a připravila zákonný rámec pro harmonizaci individuálních směrnic, pat-
řících pod směrnici 89/391/EHS.  

 

Ustanovením §133, odst.1) písm.a) Zákoníku práce ve znění zákona č.74/1994 Sb.: 
 

(1) Zaměstnavatelé  jsou  v  rozsahu  své  působnosti povinni vytvářet  podmínky pro  
bezpečnou  a  zdraví neohrožující  práci v souladu  s předpisy  o bezpečnosti  prá-
ce, bezpečnosti technických zařízení a o ochraně zdraví při práci. Zejména jsou 
povinni: 
(a) vyhledávat,  posuzovat  a  hodnotit  rizika   možného  ohrožení bezpečnosti a 

zdraví zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit opatření k jejich 
ochraně, … 

 
byla v roce 1994 provedena formální transpozice příslušného článku Rámcové směrnice. Jeho 
masová implementace však byla znemožněna několika faktory. Zejména tím, že nebyla včas 
připravena a zaměstnavatelům poskytnuta vhodná metodika pro hodnocení rizik a že v 
 novele zákoníku práce nebyla zakotvená povinnosti pro zaměstnavatele vést o hodnocení 
rizik příslušnou dokumentaci (nebyla tedy kontrolovatelná). Rovněž tak nebyl novelou přijat 
princip preventivně-technických služeb, tedy povinnost pro všechny zaměstnavatele, aby buď 
vlastními silami, nebo najatými službami zabezpečovali preventivní činnost v oblasti BOZP 
v podniku. S výše uvedeným souvisí ztížená pozice inspekčních orgánů při kontrole ustano-
vení o hodnocení rizik. Dalo by se říci, že v drtivé většině podniků neznamenal právní poža-
davek hodnotit rizika žádný podnět k opuštění starého pojetí spočívajícího v porovnávání 
stavu pracovišť a pracovních postupů s platnými bezpečnostními předpisy a k přechodu 
k širšímu hodnocení skutečného stavu pracovišť a možného ohrožení zdraví zaměstnanců, 
včetně aplikace vhodné formy informování zaměstnanců.    
 
Poslední „velká“ novela Zákoníku práce (zákon č.155/2000 Sb.) stanovuje univerzální zod-
povědnost za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnavateli, jehož činnost musí vést k předchá-
zení nebo omezování rizik, kterým jsou vystaveni zaměstnanci a všechny osoby, které se s 
jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Stanovuje základní preventivní principy a v jed-
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notlivých paragrafech ukládá zaměstnavateli ty povinnosti, které vyplývají z individuálních 
směrnic, patřících pod Rámcovou směrnici. Hodnocení rizik se musí aplikovat ve všech 
oblastech a na všech úrovních v podniku.  

  

Novela v § 132a mj. uvádí : 

   

(1)Zaměstnavatel je povinen  vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné  a   zdraví  
neohrožující  pracovní   prostředí  vhodnou organizací  bezpečnosti a  ochrany 
zdraví  při práci  a přijímáním opatření k prevenci rizik. 

(2)Prevencí rizik  se rozumí  všechna opatření  vyplývající z právních a ostatních 
předpisů  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci a z opatření zaměstna-
vatele, která  mají za cíl předcházet  rizikům,  odstraňovat  je  nebo minimalizovat 
působení neodstranitelných rizik. 

(3)Zaměstnavatel  je  povinen  vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny  a zdroje a 
přijímat  opatření k jejich odstranění.  K tomu  je  povinen   pravidelně  kontrolovat  
úroveň  bezpečnosti a ochrany  zdraví  při  práci,  zejména  stav  technické  preven-
ce a úroveň rizikových faktorů pracovních  podmínek, a dodržet metody a způsob 
zjištění a hodnocení  rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. 

(4)Nelze-li rizika  odstranit, je  zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opat-
ření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 
bylo minimalizováno. 

(5)Při  přijímání a provádění  technických, technologických, organizačních   a  jiných   
opatření  k prevenci  rizik  vychází zaměstnavatel  ze  všeobecných  preventivních  
zásad,  kterými  se rozumí 
a) omezování vzniku rizik, 
b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 
c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 
d) nahrazování  fyzicky  namáhavých  prací  a  prací  ve ztížených pracovních  

podmínkách  novými   technologickými  a  pracovními postupy, 
e) nahrazování  nebezpečných  technologií,  pracovních prostředků, surovin  a ma-

teriálů  méně nebezpečnými  nebo méně  rizikovými, v souladu s vývojem nejno-
vějších poznatků vědy a techniky,  

f) omezování   počtu  zaměstnanců   vystavených  působení  faktorů překračujících 
nejvyšší přípustné  hodnoty a dalších škodlivých faktorů na nejnižší počet nutný 
pro zajištění provozu, 

g) plánování  při provádění  prevence rizik  s využitím  techniky, organizace   prá-
ce,  pracovních   podmínek,  sociálních  vztahů a vlivu pracovního prostředí,  

h) přednostní  uplatňování  prostředků   kolektivní  ochrany  před riziky oproti pro-
středkům individuální ochrany, 

i) provádění opatření  směřujících k omezování  úniku škodlivin ze strojů  a  zaříze-
ní  v rozsahu  stanoveném  zvláštním  právním předpisem, 

 j) udílení  vhodných  pokynů  k zajištění  bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci. 
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Novela bohužel opět neuvádí povinnost vést o hodnocení dokumentaci, jak to nakonec poža-
duje Rámcová směrnice a jak to požadoval i OS PHGN prostřednictvím ČMKOS 
v připomínkovém řízení.  

Směrnice Rady 92/104/EEC, týkající se minimálních požadavků pro zvýšení bezpečnosti a 
ochrany zdraví pracovníků v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu uvádí v Článku 3, 
pod bodem 2 podrobnosti o povinnosti zaměstnavatelů zpracovat Dokument o BOZP, který 
bude obsahovat mj. výsledky hodnocení rizik: 

 

„Zaměstnavatel musí zaručit, aby byl tento dokument, týkající se bezpečnosti a zdraví (na 
který je v dalším odkazováno jakožto na "Dokument o bezpečnosti a zdraví "), pokrývající 
příslušné požadavky stanovené v Článcích 6, 9 a 10 Směrnice 89/391/EHS, řádně vypracován 
a aktualizován. 

 

V Dokumentu o bezpečnosti a zdraví musí být zejména ukázáno  

jakým rizikům jsou pracovníci na pracovních místech vystaveni (nalezená rizika a 
jejich zhodnocení), 

✏ 

✏ 

✏ 

jaká opatření byla pro plnění cílů uvedené směrnice přijata, 

že návrh, používání a údržba pracovních míst a zařízení jsou prováděny způsobem, 
který pracovníkům zaručuje bezpečnost.  

Dokument o bezpečnosti a zdraví musí být  vypracován ještě před zahájením prací a pokud na 
pracovních místech dojde k podstatnějším změnám ve smyslu rozšíření či změny činnosti, je 
nutné provést jeho revizi.“ 

 

(Článek 6, 9 a 10 směrnice Rady č. 89/391/EHS upřesňují mj. povinnost zaměstnavatele vy-
hledávat a hodnotit rizika, atd.)    

 

4. Právní povinnost informovat zaměstnance o rizicích v České republice 
 

Stejně jako hodnocení rizik, byla povinnost informovat zaměstnance o rizicích stanovena již 
novelou Zákoníku práce z roku 1994  (zákon č.74/1994 Sb.): 
 

(2) Zaměstnavatelé  jsou  v  rozsahu  své  působnosti povinni vytvářet  podmínky pro  
bezpečnou  a  zdraví neohrožující  práci v souladu  s předpisy  o bezpečnosti  prá-
ce, bezpečnosti technických zařízení a o ochraně zdraví při práci. Zejména jsou 
povinni: 
(b) vyhledávat,  posuzovat  a  hodnotit  rizika   možného  ohrožení bezpečnosti a 

zdraví zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit opatření k jejich 
ochraně, …atd. 
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Protože právní požadavek hodnotit rizika nebyl z výše uvedených důvodů zaveden do běžné 
praxe, nemohl být logicky naplněn ani požadavek informovat o výsledku hodnocení zaměst-
nance. 

 

Novela Zákoníku práce z roku 2000 (zákon č.155/2000 Sb.) tuto povinnost dále rozvíjí v  
§133, odstavci (1), písmenu f) : 

 

(Zaměstnavatel je povinen) „zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v 
pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým a jejich zákonným zástupcům, 
podle potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přimě-
řené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména 
formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na 
ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviš-
tě…“ atd.  

 

O školeních, informacích a pokynech vede zaměstnavatel dokumentaci. 
 

Součástí návrhu srozumitelné a účinné formy informovanosti zaměstnanců o hodnoce-
ní rizik by měl být rovněž doporučený postup ke způsobu vedení požadované dokumentace. 

 
Právo zaměstnanců a jejich zástupců pro oblast BOZP na informace o rizicích a opat-

řeních na ochranu před jejich působením je dále rozvedeno v §135, resp. §136 : 

 
§ 135 - Práva a povinnosti zaměstnanců 
 

(1)Zaměstnanci mají právo  na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  při  práci,  na  
informace  o  rizicích  jejich práce a na informace o opatřeních na ochranu před 
jejich působením. 

 
§ 136a - Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

(2)Zaměstnavatel  je  povinen  umožnit příslušným odborovým orgánům nebo zástup-
cům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo  přímo zaměstnancům 
účast při  jednáních týkajících se bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  anebo  
jim poskytnout informace o takovém jednání. Je povinen je informovat zejména o 
a) vyhodnocení  rizik a  přijetí a  provádění opatření  ke snížení jejich působení,… 
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5. Právní úprava managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ze-
mích Evropské unie a přizpůsobování české legislativy stavu v EU 

5.1 Právní úprava managementu BOZP ve Velké Británii 
Jako příklad právní úpravy této problematiky byly zvoleny příslušné normy a předpisy, které 
platí ve Velké Británii. Důvodem je jejich prakticky nejdokonalejší propracovanost a dále pak 
skutečnost, že zákonodárství zemí EU při úpravě často vychází  právě z britských právních 
norem.  

Britské zákonné normy a doporučení o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci  na pracovišti z 
roku 1992 (SI 1992 No 3004) vycházejí  ze zákona na ochranu zdraví a bezpečnosti práce z 
roku 1984 a z direktiv EU.  

Text je uspořádán tak, že je nejprve podáno paragrafové znění předpisu,  u každého paragrafu 
je kurzívou uvedeno jeho plné znění a pak následují doporučení vztahující se k ustanovením 
toho kterého paragrafu (tzv. Approved Code of Practice, zkráceně ACOP). Nedodržení těchto 
doporučení není samo o sobě porušením zákona, ale může být u soudu použito jako důkaz  v 
případech, kdy je nutno prokázat, že daná osoba nedodržela příslušné předpisy, jichž se tato 
doporučení týkají. V těchto situacích je na obviněné osobě, aby prokázala, že daným předpi-
sům vyhověla nějakým jiným způsobem.  

V textu je poskytnut návod, jakým způsobem zajistit splnění bezpečnostního předpisu upravu-
jícího danou problematiku při všech činnostech, které se daným předpisem řídí., včetně sta-
vebnictví, kde se však předpokládá zvláštní právní úprava a vydání závazných doporučení.  

Povinnosti osob zodpovědných za problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou 
tak rozsáhlé a pokrývají obecně tak širokou problematiku, že k jejich popisu nestačí jediná 
právní norma. Tam, kde se požadavky jednotlivých právních norem překrývají, většinou po-
stačí splnění té více specifické k tomu, aby byly splněny i obecnější požadavky tohoto předpi-
su. Tak např. právní úprava týkající se práce a manipulace se zdraví nebezpečnými látkami  
vyžaduje, aby zaměstnavatelé i osoby samostatně výdělečně činné prováděli hodnocení rizik 
plynoucích z podstaty práce s těmito látkami. Vyhodnocení rizik provedených pro tento účel 
pak postačí k tomu, aby se totéž nemuselo provádět znovu za účelem splnění požadavků toho-
to předpisu. Jiné příklady překrývání právních norem mohou nastat  v případech týkajících se 
určení osob a jejich zodpovědnosti při řešení nebezpečných a havarijních situací. Pokud však 
požadavky tohoto předpisu jdou dál než požadavky specifických právních norem, je třeba 
dodržet tyto zpřísněné požadavky. 

§1 Název právní normy, počátek platnosti a interpretace pojmů 
1) Tento předpis se nazývá Předpis pro management v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

2) Výklad některých pojmů používaných v této právní normě: 

"vyhodnocení", pokud se týká zaměstnavatele, znamená vyhodnocení (rizika) prove-
dené podle ustanovení §3 odstavce 1) a kdykoli později jím v případě nutnosti změně-
né podle ustanovení §3 odstavce 3); pokud se týká osoby samostatně výdělečně činné, 
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pak znamená vyhodnocení (rizika) provedené podle ustanovení §3 odstavce 2) a kdy-
koli později jím v případě nutnosti změněné podle ustanovení §3 odstavce 3); 

"činnost vykonávaná v zaměstnaneckém poměru"  znamená činnost (ať již výdělečnou 
nebo nevýdělečnou a vykonávanou v souběhu s jinými činnostmi nebo ne) vykonáva-
nou osobami, jež jsou zaměstnány, pro zaměstnavatele a pod jeho kontrolou; 

"pracovní smlouva na dobu určitou" znamená pracovní smlouvu uzavřenou na předem 
dohodnutou dobu, kterou je možné předem určit odkazem na některé relevantní okol-
nosti; 

"preventivní a ochranná opatření" znamenají opatření určená zaměstnavatelem nebo 
osobou samostatně výdělečně činnou v důsledku provedeného vyhodnocení jako opat-
ření, která se musí vykonat, aby daný subjekt vyhověl požadavkům specifických bez-
pečnostních předpisů na něj kladeným. 

§2 Neplatnost tohoto předpisu 
 

Tento předpis neplatí pro kapitány námořních lodí nebo jejich zaměstnavatele, pokud se týká 
normální činnosti lodní posádky pod jeho velením na lodi. 

§3 Vyhodnocení rizik 
 

1) Každý zaměstnavatel provede v potřebném rozsahu vhodné vyhodnocení: 

rizik ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, jimiž jsou vystaveni v průběhu 
pracovní směny; 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

rizik ohrožení bezpečnosti a zdraví osob, které nejsou jeho zaměstnanci, jimiž jsou 
vystaveni v souvislosti  s vykonáváním jeho činnosti                                     

za účelem určení opatření, která musí provést, aby se zajistilo splnění požadavků 
nebo omezení kladených příslušnými předpisy. 

2) Každá osoba samostatně výdělečně činná provede v potřebném rozsahu vhodné vy-
hodnocení: 

rizik ohrožení své bezpečnosti a zdraví, jimiž je vystaven v průběhu výkonu práce; 

rizik ohrožení bezpečnosti a zdraví osob, které nejsou jeho zaměstnanci, jimiž jsou 
vystaveni v souvislosti  s vykonáváním jeho činnosti. 

za účelem určení opatření, která musí provést, aby se zajistilo splnění požadavků 
nebo omezení kladených příslušnými předpisy. 

3) Každé vyhodnocení podle odstavců 1) a 2) musí být zaměstnavatelem nebo osobou 
samostatně výdělečně činnou, která je provedla,  revidováno, pokud: 

 jsou důvodné předpoklady, že již toto vyhodnocení neodpovídá situaci; 

zařízení a procesy, k nimž se vztahovalo, doznaly podstatných změn. 
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4) Pokud zaměstnavatel zaměstnává pět a více osob, je povinen zaznamenat: 

g) 

h) 

a) 

b) 

c) 

podstatné skutečnosti zjištěné v souvislosti s vyhodnocením; 

každou skupinu svých zaměstnanců, která je v důsledku provedeného vyhodnocení 
považována za skupinu vystavenou zvýšenému riziku. 

5.1. Obecné principy vyhodnocování rizik 
 

Tento předpis ukládá každému zaměstnavateli nebo osobě samostatně výdělečně činné povin-
nost vyhodnotit rizika, jimž mohou být vystaveni pracovníci a jiné osoby v souvislosti       s 
jejich činností. Zaměstnavatelé zaměstnávající pět a více osob musí navíc svá zjištění za-
znamenávat písemně. 

Mnozí zaměstnavatelé již při své každodenní činnosti de facto vyhodnocování rizik provádějí; 
všímají si změn v pracovních postupech, identifikují nesprávné či chybné postupy          v 
okamžiku, kdy se vyskytnou, a provádějí potřebná nápravná opatření. Tento předpis jim však 
stanoví za povinnost provádění systematického prověřování pracovních činností a zazname-
návání významných zjištění učiněných v rámci vyhodnocování rizik. 

Vyhodnocení rizik by mělo zahrnovat identifikaci všech rizik na pracovišti (ať již vyplývají z 
povahy práce, nebo jsou dána jinými faktory, např. vybavením provozovny, pozemku apod.) a 
pak určení závažnosti těchto rizik, přičemž se berou v úvahu již učiněná bezpečnostní opatře-
ní. 

Výklad některých dále používaných termínů: 

"nebezpečí" (nebo "zdroj nebezpečí")  je vše, co je  schopné přivodit nějaké po-
škození nebo škodu (může se jednat o látky, stroje, pracovní postupy a jiné aspek-
ty organizace práce); 

"riziko" vyjadřuje pravděpodobnost, že jistý zdroj nebezpečí skutečně způsobí ně-
jakou škodu; 

pojem "závažnost rizika" (nebo "dosah rizika") se týká osob, jež může riziko za-
sáhnout, tedy vyjadřuje počet osob, které mu mohou být vystaveny, a následky ri-
zika pro tyto osoby. 

Pojem "riziko" tudíž obráží jak pravděpodobnost vzniku škody, tak její závažnost. 

V některých případech není nutné postupovat takto detailně, protože všechna nebezpečí (či 
jejich zdroje) jsou známa, rizika jsou zřejmá a tudíž přímo řešitelná. 

5.2. Účel vyhodnocování rizik prováděného podle tohoto předpisu 

Účelem vyhodnocování rizik je napomoci zaměstnavateli nebo osobě samostatně výdělečně 
činné určit, jaká opatření je potřeba realizovat, aby se vyhovělo požadavkům "příslušných 
právních norem". Tento termín v sobě zahrnuje  všeobecné povinnosti stanovené Zákonem  o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z roku 1974 a další specifické povinnosti  určené práv-
ními normami a předpisy (včetně tohoto předpisu) na tento zákon navazujícími. 

Ustanovení §3 sama o sobě neznamenají, že v důsledku vyhodnocení rizik je potřeba provést 
nějaká opatření. Opatření realizovaná na každém pracovišti se budou odvíjet  od povinnosti 
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řídit se právními normami na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, jak uvedeno       v před-
chozím odstavci, přičemž se samozřejmě berou pečlivě v úvahu zjištění učiněná  při vyhod-
nocování rizik. Vyhodnocení rizik je v podstatě návodem pro zaměstnavatele nebo sa-
mostatně výdělečně činnou osobu, jaká opatření by měli učinit, aby vyhověli svým zákonným 
závazkům. 

5.3. Vhodnost a dostatečnost hodnocení rizik 

Vhodné a dostatečné vyhodnocení rizik by mělo: 

a) 

b) 

c) 

identifikovat závažná rizika daná podstatou práce. Znamená to soustředit se na ri-
zika, která mohou vyvstat v důsledku pracovní činnosti. Triviální rizika je možno 
zanedbat, stejně jako se zanedbávají rizika spojená s běžným životem, pokud 
ovšem pracovní činnost tato rizika nezvyšuje nebo neakumuluje nebo pokud zde 
není prokazatelný význam takového rizika pro konkrétní pracovní činnost. Za-
městnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné by se tudíž měli důvěrně sezná-
mit s riziky a zdroji nebezpečí, jež jsou v přímé souvislosti s jejich činností (ze-
jména na základě důvěrné znalosti bezpečnostních předpisů a dalších zdrojů in-
formací, jako jsou návody k použití a firemní literatura dodávaná výrobci zařízení, 
články v odborném tisku atd.); 

umožnit zaměstnavateli nebo osobě samostatně výdělečně činné identifikovat 
opatření, která a v jaké posloupnosti je potřeba realizovat, aby bylo zajištěno spl-
nění příslušných právních norem; 

odpovídat povaze vykonávaných pracovních činností a být takové, aby jeho vý-
sledky platily po rozumně dlouhé časové období. To pak umožní, aby vyhodnocení 
rizik a jeho výsledky byly managementem pozitivním způsobem využívány např. 
pro změnu pracovních postupů nebo pro zavedení střednědobých nebo dlouhodo-
bých kontrolních opatření. Pro relativně statické operace by vyhodnocení rizik mě-
lo být takové, aby je nebylo nutno opakovat pokaždé, kdy je někdo za podobných 
okolností vystaven nebezpečí. Pro činnosti vyznačující se vyšší dynamikou, tedy 
tam, kde se detailní pracovní činnost relativně často mění  nebo se mění a vyvíjí 
samotné místo výkonu práce ( např. na dočasných pracovištích, staveništích nebo 
tam, kde se pracovníci často stěhují z jednoho pracoviště na jiné) by se vyhodno-
cení rizik mělo zaměřit spíše na širší okruh možných rizik, aby bylo lze provést de-
tailnější plánování opatření a připravit zácvik a školení pracovníků tak, aby se s 
těmito riziky seznámili a byli je v případě potřeby schopni zvládnout. 

5.4. Kontroly a revize hodnocení rizik 

Tento předpis ukládá zaměstnavatelům a samostatně výdělečně činným osobám provádět ově-
řovací kontroly a v případě potřeby i změny vyhodnocení rizik, protože vyhodnocení rizik 
není činností prováděnou jednou pro vždy. Mění se povaha práce,  chápání  a porozumění 
nebezpečím a rizikům se vyvíjí. Monitorování prováděné v souladu s ustanoveními §4 může 
na pracovišti odhalit některé chyby a defekty. A i když bylo vyhodnocení rizik provedeno 
dostatečně pečlivě a byla učiněna příslušná preventivní opatření, přesto mohou nastat některé 
nežádoucí události. 
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Zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná by měli vyhodnocení rizik zkontrolo-
vat pokaždé, když  pracoviště prodělá takové změny, které vedou k závěru, že vyhodnocení 
již nemusí odpovídat skutečnosti (nebo může být zdokonaleno). Ve většině případů je prozí-
ravé naplánovat pravidelné kontroly a revize vyhodnocení rizik - časový interval pak bude 
záviset na povaze zjištěných rizik a na intenzitě očekávaných změn pracovního procesu. Tyto 
kontroly a revize by se měly stát nedílnou součástí řídící činnosti. 

5.5. Vyhodnocování rizik v praxi 

Pro vypracování hodnocení rizik nejsou stanovena žádná přesná pravidla, i když ustanovení 
§16 stanoví obecné principy, jimiž by se tato činnost měla řídit. Vyhodnocení bude záviset na 
povaze vykonávané práce, na stavu pracoviště a na typu a závažnosti zdrojů nebezpečí  a ri-
zik. Ze všeho nejdůležitější je, aby výsledky byly prakticky použitelné a aby se na vypraco-
vání hodnocení rizik podíleli vedoucí pracovníci, ať již byli k detailnímu vyhodnocování při-
zváni specialisté a konzultanti, nebo nebyli. Zaměstnavatelé by měli zajistit, že všechny oso-
by podílející se na vyhodnocení rizik věnují této činnosti potřebnou pozornost a péči. Od vy-
hodnocení rizik však přesto nelze očekávat, že zjistí a vyřeší rizika, která nebylo možné reál-
ně předpovídat. 

Pro menší provozovny, v nichž se vyskytuje jen málo zdrojů nebezpečí nebo jsou tyto triviál-
ní, bývá proces vyhodnocení rizik nepříliš složitý, založený na zdravém úsudku,               a 
nevyžaduje  žádné speciální znalosti nebo použití složitých postupů. Na druhé straně, uvá-
žíme-li jiný extrém, jako jsou obrovské chemické provozy, atomové elektrárny nebo důlní 
podniky, může vyhodnocení rizik vyústit ve specializovanou a rozsáhlou bezpečnostní studii, 
jejíž součástí pak jsou i některé speciální postupy, jako např. kvantifikované vyhodnocení 
rizik. 

V mnoha případech nacházejících se mezi těmito dvěma extrémy nebude možné vypracovat 
vhodné a dostatečně vyčerpávající  vyhodnocení rizik bez účasti specializovaných konzultan-
tů, zejména pokud se týká rizik, jež nejsou na první pohled zřejmá (jde např. o rizika, jejichž 
identifikace vyžaduje specializované znalosti ergonomie nebo složitějších procesů a techno-
logií na pracovišti používaných). Některá rizika pak není možno vyhodnotit a kvantifikovat 
bez použití moderních metod. měření některých parametrů. 

V některých případech bude postačovat jednorázové prověření všech rizik spojených       s  
pracovní činností nebo s pracovištěm, jinde může být účinnější podrobit oddělenému vy-
hodnocení rizika spojená s určitou pracovní operací nebo se skupinou zdrojů nebezpečí vyka-
zujících určité společné rysy. Ve všech případech je však potřebné, aby si zaměstnavatel nebo 
samostatně výdělečně činná osoba osvojili strukturovaný přístup k vyhodnocování rizik. 

Vyhodnocení rizik by zejména mělo: 

a) 

✏ 

✏ 

zajistit, že byla zvážena všechna relevantní rizika  a zdroje nebezpečí: 

cílem vyhodnocení je určit všechna podstatná rizika na pracovištích. Povaha 
těchto  rizik by neměla být zakryta nánosem nepotřebných informací nebo sou-
středěním se na rizika méně důležitá;  

ve většině případů je vhodné nejprve identifikovat zdroje nebezpečí, tedy ty as-
pekty práce (např. používané materiály nebo pracovní prostředky, pracovní po-
stupy nebo organizaci práce), které mohou způsobit nějakou škodu; 
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✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

b) 

✏ 

✏ 

✏ 

c) 

d) 

e) 

pokud pro dané pracoviště platí konkrétní bezpečnostní předpisy, mohou sloužit 
jako dobré vodítko pro identifikaci zdrojů nebezpečí; 

vyhodnocení rizik by se mělo provádět teprve po identifikaci zdrojů nebezpečí. 
Tam, kde žádné nebezpečí nehrozí, neexistuje ani riziko. Některá rizika mohou 
být již částečně potlačena či ovládnuta, ať již aplikací cílených opatření, nebo 
okolnostmi, za nichž se vyskytují. Při vyhodnocování "zbytkových" rizik je pak 
třeba brát v úvahu účinnost těchto opatření či okolností; 

pohled na zdroje nebezpečí a rizika by měl být systematický. Často se ukáže ne-
zbytné zvažovat zdroje nebezpečí nebo rizika souhrnně podle příslušnosti k urči-
tým celkům, jako je např. strojní vybavení, doprava, nebezpečné látky, elektric-
ké vybavení apod. V jiných případech je nutno postupovat podle pracovních  
operací a zvažovat společně např. zpracovávané materiály, kanceláře, expedici 
výrobků apod.; 

je třeba zajistit, aby byly zvažovány veškeré aspekty pracovní činnosti; 

soustředit se na to, co se skutečně v průběhu pracovní činnosti na pracovišti dě-
je: 

pracovní postupy se ve skutečnosti mohou odchylovat od postupů doporuče-
ných návody a instrukcemi. Toto představuje velmi častý způsob vzniku ne-
poznaného rizika; 

je třeba brát do úvahy i nerutinní operace, jako je údržba, nakládání a vyklá-
dání, změny výrobního cyklu apod.; 

častým zdrojem nehod bývá přerušení pracovní činnosti, ať již z jakýchkoli 
příčin. Proto je těmto situacím třeba věnovat odpovídající pozornost a určit 
příslušná opatření; 

zajistit, že byly vzaty v úvahu všechny skupiny pracovníků i jiných osob, které by 
mohly být vystaveny riziku. Nezapomínat na kancelářské pracovníky, pracovníky 
provádějící noční úklid, příslušníky ostrahy, pracovníky údržby, návštěvníky apod.; 

identifikovat skupiny pracovníků, kteří jsou obzvláště vystaveni rizikům, např. mla-
dí a nezkušení pracovníci, izolovaní pracovníci, pracovníci s nejrůznějším zdravot-
ním poškozením apod.; 

brát v úvahu již existující preventivní bezpečnostní opatření, která mohou podstatně 
zredukovat rizika do té míry, že pak pracoviště vyhovuje požadavkům příslušných 
právních norem. Vždy je však třeba ověřit, zda jsou tato opatření dostatečně účinná 
a zda není potřeba zajistit např. jejich pravidelnou údržbu apod. 

Obecně by měla být detailnost provedení vyhodnocení rizik úměrná zkoumanému riziku. 
Účelem není sestavit katalog všech triviálních rizik, ani se od zaměstnavatele nebo osoby 
samostatně výdělečně činné neočekává, že budou schopni identifikovat riziko, jehož povaha 
přesahuje úroveň dosavadního poznání. Vhodné a dostatečné vyhodnocení rizik bude obrážet 
úroveň znalostí o povaze rizik na pracovišti, kterou je možné od zaměstnavatele v rozumné 
míře očekávat. 

Na pracovištích, kde pracují zaměstnanci různých zaměstnavatelů, by zaměstnavatelé měli 
brát do úvahy nejen rizika, jimž jsou vystaveni jejich vlastní zaměstnanci, ale i rizika, jimž 
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jsou vystaveni i ostatní. V mnoha případech je pak nutná vzájemná spolupráce různých za-
městnavatelů, jejímž výsledkem je příprava všeobecného vyhodnocení rizik na daném pra-
covišti. Konkrétněji je spolupráce a koordinace činnosti různých zaměstnavatelů na jednom 
pracovišti upravena v §9 tohoto předpisu. 

V některých případech je vhodné provést nejprve hrubé vyhodnocení rizik, jehož cílem je 
eliminace takových rizik, která nevyžadují realizaci žádných dodatečných opatření. Toto 
vyhodnocení rovněž ukáže na oblasti, které vyžadují detailnější propracování analýzy rizik 
nebo použití speciálních postupů.  Úroveň požadované specializace by se však neměla přehá-
nět. Již dříve bylo uvedeno, že kvantifikované vyhodnocení rizik se používá pouze v extrém-
ních případech u rozsáhlých technologických celků, kde je většina potenciálních rizik již ře-
šena příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Zaměstnavatelé, kteří řídí více pracovišť, která jsou si vzájemně podobná a na nichž probíhá 
podobná činnost, si mohou připravit "modelové" vyhodnocení rizik, které pokrývá problema-
tiku základních zdrojů nebezpečí a rizik těmto pracovištím a činnostem společných. "Mode-
lová" vyhodnocení mohou být rovněž připravena odborovými organizacemi, zaměstna-
vatelskými svazy nebo jinými organizacemi spojenými s určitým typem pracovní činnosti. 
Podobná "modelová" vyhodnocení mohou pak být zaměstnavateli nebo řídicími pracovníky 
používána na každém pracovišti, ale pouze za splnění následujících požadavků: 

a) 

b) 

"modelové" vyhodnocení je pro daný typ práce obecně vhodné; 

"model" je detailně přizpůsoben skutečné situaci na pracovišti, včetně rozšíření na 
zdroje nebezpečí a rizika, která v "modelu" nejsou řešena. 

5.6. Vyhodnocení rizik podle jiných předpisů 
Jiné předpisy rovněž obsahují požadavky na vyhodnocení rizik, ale tyto požadavky se týkají 
specifických zdrojů nebezpečí a rizik v oblasti, která je těmito předpisy řešena. Vyhodnocení 
rizik provedené podle jiných předpisů lze pokládat za (částečné) splnění požadavků tohoto 
předpisu. Pokud zaměstnavatelé již provedli vyhodnocení rizik podle jiných předpisů, nemusí 
je - za předpokladu, že toto hodnocení zůstává v platnosti - pro účely tohoto předpisu opako-
vat. Vždy však musí zajistit, že byla zvážena skutečně všechna podstatná rizika. 

V případech, kdy zaměstnavatel vyhodnocuje rizika při pracovních činnostech vůbec poprvé, 
bývá pro určení těch aspektů práce, kde je potřeba provést podle jiných předpisů detailnější 
analýzu rizik, obzvlášť výhodné učinit prvotní - hrubé - vyhodnocení rizik. Celkové vyhod-
nocení rizik požadované tímto předpisem se pak může skládat z jednotlivých vyhodnocení 
týkajících se konkrétních povinností vyplývajících z ustanovení jiných předpisů plus další 
analýzu těch aspektů práce, které nejsou v žádných jiných předpisech specifikovány. 

5.7. Záznamy 

Vedle toho, že vyhodnocení rizik musí provádět každý zaměstnavatel a osoba samostatně 
výdělečně činná, ukládá tento předpis povinnost zaměstnavateli, zaměstnávajícímu více než 
pět zaměstnanců, povinnost zaznamenat podstatná zjištění vyplývající z provedeného vy-
hodnocení rizik. Tyto záznamy by měly obsahovat účinný výčet všech zdrojů nebezpečí a ri-
zik, který je pak vodítkem pro management podniku, aby byl schopen podniknout příslušná 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto se tyto záznamy stávají ne-
dílnou součástí celkového přístupu zaměstnavatele k problematice bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci a tam, kde je to vhodné, by měly být spojeny s ostatními dokumenty a zá-
znamy týkajícími se této problematiky, jako jsou záznamy o opatřeních a úpravách provede-
ných za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví vyžadované podle §4 tohoto předpisu 
nebo písemné stanovení firemní politiky v oblasti BOZP vyžadované zákonem o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. 

Výše uvedené záznamy by měly být vedeny písemně, ale je možné je uchovávat i jinou for-
mou, např. elektronicky, pokud je možné je kdykoli vyvolat, aby byly k dispozici pro vedoucí 
pracovníky nebo kontrolní orgány, jako např.  inspektoráty bezpečnosti práce. Záznamy  často 
navazují nebo vycházejí z jiných dokumentů popisujících pracovní proces a bezpečnostní 
opatření. V případě obzvlášť rizikových provozů, u nichž zákon předepisuje vypracování 
"bezpečnostní studie", bude tato studie často obsahovat jako "pomocnou" či "doplňkovou" 
dokumentaci i vyhodnocení rizik, týkající se hlavních činností.  

Mezi podstatnými zjištěními vyhodnocení rizik by nemělo chybět: 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

významné zdroje nebezpečí identifikované při vyhodnocení rizik, tedy takové 
zdroje nebezpečí, které mohou vystavit závažným rizikům pracovníky nebo jiné 
osoby, které by mohly být v důsledku pracovní činnosti ohroženy, pokud by se ne-
učinila příslušná opatření; 

již existující realizovaná bezpečnostní opatření a jejich účinnost či míru eliminace 
rizikových faktorů (přitom není nutno opisovat detaily opatření, která jsou po-
drobně uvedena např. v návodech pro obsluhu a údržbu, stačí na ně odkázat); 

počet a specifikaci osob, které mohou být těmito zdroji nebezpečí a riziky ohrože-
ni, včetně každé skupiny zaměstnanců vystavených zvýšenému riziku. 

Vedle  výše uvedených závažných zjištění je často potřeba, aby zaměstnavatel nebo osoba 
samostatně výdělečné činná zaznamenávali i detaily samotného vyhodnocení rizik, aby  mohli 
oprávněným orgánům (inspektorátu bezpečnosti práce apod.) prokázat, že bylo skutečně pro-
vedeno dostatečně podrobné vyhodnocení rizik, a aby bylo možné, pokud se podstatně změni-
ly okolnosti, toto vyhodnocení prověřit a v případě potřeby změnit. Záznam detailů provede-
ného vyhodnocení rizik je nepotřebný pouze ve zcela jasných případech, kdy je možno poža-
dované vyhodnocení kdykoli lehce zopakovat a vysvětlit. 

5.8. Preventivní a ochranná opatření 

Povaha preventivních a ochranných opatření, jež je potřeba na základě vyhodnocení rizik rea-
lizovat,  závisí na platné legislativě (jak na zákonu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
tak na předpisech týkajících se konkrétních provozů nebo zvlášť závažných rizik) a na prove-
deném vyhodnocení rizik. Při rozhodování, jaká opatření realizovat, by se zaměstnavatelé a 
samostatně výdělečně činné osoby měli řídit následujícími principy: 

vždy je nejlepší v rámci možností eliminovat riziko jako celek, např. tak, že se ne-
budou na pracovišti používat a skladovat nebezpečné látky nebo předměty, pokud 
to nevyžaduje povaha pracovní činnosti; 

dávat přednost potlačení rizika hned u zdroje místo následných "zmírňujících" 
opatření. Pokud tedy máme kluzké schodiště, je třeba je patřičně upravit nebo na-
hradit jiným způsobem, místo abychom k němu umístili varovnou značku nebez-
pečí uklouznutí; 
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c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

a) 

všude, kde je to možné, přizpůsobit pracovní činnost člověku, zejména pokud se 
týká řešení a uspořádání konkrétních pracovních stanovišť, výběru pracovních 
prostředků a volby pracovních a výrobních postupů, zejména s ohledem na uleh-
čení monotónní práce a úkonů vykonávaných předem daným tempem. To pomáhá 
omezit nepříznivé účinky  na bezpečnost   a zdraví pracovníků; 

využívat výsledků technického a technologického pokroku, což často nabízí mož-
nost zdokonalení pracovních postupů a zajištění jejich vyšší bezpečnosti; 

opatření k zamezení rizikům by měla být součástí soustavné promyšlené politiky a 
přístupu k problematice bezpečnosti, mající za následek postupné omezení těch ri-
zik, která není možné odstranit jako celek. Tato politika bere v úvahu organizaci 
práce, pracovní podmínky, pracovní prostředí a všechny relevantní sociologické 
faktory. Vypracování politiky       v oblasti BOZP vyžadované příslušným záko-
nem by se těmito principy mělo rovněž řídit; 

dávat přednost těm opatřením, která chrání celé pracoviště a všechny, kdo na něm 
pracují nebo se nacházejí. Tak přinesou tato opatření nejvyšší efekt. Jinými slovy,  
kolektivní bezpečnostní opatření by měla mít přednost před individuálními; 

pracovníci, ať již zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné, by měli 
pochopit, co po nich dodržování zásad bezpečnosti práce vyžaduje; 

eliminace či omezení rizik a ochrana před jejich následky by se měla stát všeobec-
ně přijímanou součástí přístupu k práci a plnění povinností na všech úrovních  or-
ganizace práce   a měla by být zvažována při jakékoli činnosti, což znamená, že je 
třeba zajistit aktivní  přístup k zavádění účinné politiky v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, která ovlivní celou organizaci. 

§4 Systém zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
 

1. Každý zaměstnavatel připraví a uvede v činnost takový systém, který je, s ohledem 
na povahu své činnosti a velikosti podniku, potřebný pro účinné plánování, orga-
nizaci, kontrolu, monitorování, řízení a úpravu preventivních a ochranných opat-
ření; 

2. Pokud zaměstnavatel zaměstnává pět a více zaměstnanců, provede o systému uvá-
děném  v odstavci 1) záznam. 

Ustanovení tohoto paragrafu ukládají zaměstnavateli povinnost organizačně zabezpečit pro-
blematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato opatření by se měla stát nedílnou sou-
částí řízení všech činností. Používaný systém bude záviset na velikosti a povaze činnosti pod-
niku, ale obecně bude zahrnovat následující prvky typické pro jakoukoli manažerskou čin-
nost: 

Plánování: osvojení systematického přístupu, který identifikuje priority a stanoví 
cíle. všude, kde to je možné, eliminovat rizika pečlivým výběrem a uspořádáním 
zařízení, vybavení a pracovních postupů, nebo omezit jejich dopad použitím pří-
slušných bezpečnostních opatření. 
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b) 

c) 

d) 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

b) 

c) 

Organizace: uvést v činnost potřebnou organizační strukturu, která si klade za cíl 
postupné a trvalé zlepšení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Kontrola: zajistí, že opatření, jejichž cílem je  zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví     a   zlepšení  situace v této oblasti, jsou zaváděna v souladu s plánem. 

Monitorování a revize: stejně jako vyšší kvalitu je možné i zlepšení v oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci docílit soustavným rozvojem bezpečnostní 
politiky, přístupu    k zavádění potřebných opatření a postupů k ovládání rizik. 

Ustanovení tohoto paragrafu také ukládá podnikům s více než pěti zaměstnanci povinnost 
vést o systému zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci příslušné záznamy. Součástí 
těchto záznamů by měl být seznam osob zodpovědných za danou problematiku. Stejně jako 
záznam o vyhodnocení rizik může být  i tento dokument součástí vypracování politiky v ob-
lasti BOZP. 

§5 Kontrola a sledování zdravotního stavu 
 

Každý zaměstnavatel zajistí, že ochrana zdraví jeho zaměstnanců je zajištěna  prostřednictvím 
systematické kontroly jejich zdravotního stavu, která odpovídá povaze bezpečnostních a zdra-
votních rizik, identifikovaných při jejich vyhodnocení. 

Vyhodnocení rizik odhalí okolnosti, za nichž je nutno podle konkrétních právních norem za-
vést systém kontroly zdravotního stavu. Tento dohled je třeba navíc zavést všude tam, kde 
vyhodnocení rizik odhalí následující skutečnosti: 

v souvislosti s vykonávanou prací existují prokazatelné zdraví škodlivé podmínky 
nebo ohrožení určitou chorobou; 

jsou k dispozici ověřené postupy na zjištění příznaků těchto nemocí nebo podmí-
nek; 

existuje odůvodněná pravděpodobnost, že za určitých okolností spojených s výko-
nem pracovních povinností mohou nastat zdraví škodlivé okolnosti nebo může  
propuknout určitá choroba;  

lze očekávat, že zavedení kontroly zdravotního stavu zvýší ochranu zdraví pracov-
níků, jichž se výše uvedená rizika týkají. 

Hlavním efektem a tudíž i cílem kontroly zdravotního stavu je zjištění nepříznivých zdravot-
ních účinků již v raném stadiu působení. Pak je možno zabránit dalšímu poškozování zdraví. 
Navíc mohou výsledky kontrol zdravotního poskytnout vhodné prostředky pro: 

prověření účinnosti opatření na ochranu zdraví; 

získání zpětné vazby o přesnosti vyhodnocení rizik; 

identifikaci osob vystavených nadměrnému riziku a jejich ochranu. 

Jestli se rozhodne o potřebnosti zavedení kontroly zdravotního stavu, je potřeba tento dohled 
provádět po celou dobu trvání pracovního poměru zaměstnance, pokud riziko a jeho nepřízni-
vé zdravotní důsledky, jimž je pracovník vystaven, netrvají jen krátkou dobu. Minimální po-
žadavek na zajištění účinné kontroly zdravotního stavu  je pořizování individuální zdravot-

Ing.Ke - c:\dokumenty\cbu-obu\RARA-CBU\comparative study.doc 28 

 



OS PHGN                              Projekt ČBÚ č.13/2001, „Hodnocení rizik práce v hornictví“
                                     

 

nické dokumentace. V závislosti na potřebě mohou být součástí zdravotního dohledu    i jiná 
opatření a činnosti, která se řídí místními podmínkami. Takovými činnostmi mohou být: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

a) 

✏ 

✏ 

prověření okamžitě zjistitelných údajů o pracovních podmínkách, prováděná zod-
povědnými osobami jednajícími v rámci své kvalifikace a zkušeností; 

zjišťování příznaků nemocí a podobné prohlídky prováděné kvalifikovanými oso-
bami (např. zdravotními sestrami specializovanými na problematiku chorob z po-
volání); 

lékařský dohled, jehož součástí mohou být klinická vyšetření a měření fyziologic-
kých a psychologických účinků, prováděný patřičně kvalifikovaným lékařem;  

monitorování biologických účinků, tedy měření a vyhodnocování časných biolo-
gických změn (např. snížená kapacita a funkčnost plic u pracovníků vystavených 
prašné expozici); 

biologické monitorování, tedy měření a vyhodnocování působení činidel nebo je-
jich metabolitů vyskytujících se na pracovišti na  základě odběru vzorků tkání, 
výměšků, exkrementů, vydechovaného vzduchu apod. ohrožených pracovníků. 

Četnost použití těchto metod by měla být určena buď na základě vhodných běžných postupů 
(např. prohlídky pokožky za účelem odhalení dermatologických chorob), nebo na základě 
konzultace s kvalifikovaným odborníkem, např. lékařem. Zaměstnanci, jichž se tato opatření 
týkají, by měli mít možnost vyjádřit se k plánované četnosti  provádění činností sloužících ke 
kontrole jejich zdravotního stavu a měl by jim být zajištěn přístup ke kvalifikovaným lékařům 
za účelem zdravotních prohlídek a získávání informací o ochraně zdraví. 

§6 Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

1) Každý zaměstnavatel určí v souladu s ustanoveními odstavců 6) a 7) jednu nebo více 
kompetentních osob, které mu budou nápomocny při zajišťování opatření, která musí 
realizovat, aby vyhověl požadavkům a omezením na něj kladeným příslušnými práv-
ními normami.  

2) Pokud zaměstnavatel určí osoby podle odstavce 1), zajistí organizační opatření, která 
umožní dostatečně účinnou vzájemnou spolupráci. 

3) Zaměstnavatel zajistí, že počet osob určených podle odstavce 1), čas, který mají tyto 
osoby k dispozici pro splnění svých úkolů, a prostředky, jež mají k dispozici, 
odpovídají velikosti podniku, povaze rizik, jimž jsou zaměstnanci vystaveni, a 
rozmístění těchto rizik v podniku. 

4) Zaměstnavatel zajistí, že: 

každá osoba jím určená podle odstavce 1), která není jeho zaměstnancem: 

je informována o všech jemu známých faktorech, které mají nebo by mohly mít 
vliv na bezpečnost a zdraví všech osob, které  jsou činností podniku zaměstna-
vatele nějak dotčeny nebo ovlivněny; 

má přístup k informacím uvedeným v §8; 

Ing.Ke - c:\dokumenty\cbu-obu\RARA-CBU\comparative study.doc 29 

 



OS PHGN                              Projekt ČBÚ č.13/2001, „Hodnocení rizik práce v hornictví“
                                     

 

b) 

✏ 

✏ 

a) 

b) 

každé osobě jím určené podle odstavce 1) jsou poskytnuty takové informace o 
všech pracovnících, kteří jsou jím zaměstnáváni: 

 na dobu určitou; 

na dobu neurčitou (stálí zaměstnanci), 

v takovém rozsahu, aby určená osoba mohla řádně plnit úkoly stanovené v od-
stavci 1). 

5) Osoba je pokládána za kompetentní pro splnění ustanovení odstavce 1) tehdy, ab-
solvovala-li potřebné zaškolení nebo výcvik a má-li dostatečné zkušenosti, znalosti a 
další vlastnosti potřebné k tomu, aby mohla zaměstnavateli napomáhat při zajišťování 
opatření uvedených v odstavci 1). 

6) Ustanovení odstavce 1) neplatí pro osoby samostatně výdělečně činné, které nepracují 
společně s dalšími osobami, absolvovaly potřebné zaškolení nebo výcvik a mají dosta-
tečné zkušenosti, znalosti a další vlastnosti potřebné k tomu, aby mohly  zajišťovat 
opatření uvedená v odstavci 1) samy. 

7) Ustanovení odstavce 1) neplatí pro osoby, které jsou zaměstnavateli a  které podnikají 
společně s dalšími osobami jako partneři, pokud alespoň jeden z partnerů absolvoval 
potřebné zaškolení nebo výcvik a má dostatečné zkušenosti, znalosti a další vlastnosti 
potřebné k tomu, aby mohl: 

řádně zajišťovat všechna opatření, která se musí realizovat za účelem splnění 
všech požadavků a omezení vyplývajících z příslušných právních norem; 

napomáhat partnerům řádně zajišťovat všechna opatření, která se musí realizovat 
za účelem splnění všech požadavků a omezení vyplývajících z příslušných právních 
norem. 

Pokud nejsou zaměstnavatelé dostatečně kompetentní zajistit příslušná opatření, aby vyhověli 
požadavkům všech právních norem týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (včet-
ně tohoto předpisu), zejména pokud se týká navrhování a zavádění opatření ochranných  a 
bezpečnostních,  musí mít možnost pověřit těmito činnostmi jinou kompetentní osobu  Určení 
osoby podle ustanovení odstavce 1) by mělo být zaznamenáno mezi údaji požadovanými pod-
le §4 odstavec 2). 

Zaměstnavatelé mohou k vykonávání všech činností nezbytných pro splnění ustanovení toho-
to paragrafu určit jednoho nebo více svých vlastních zaměstnanců, využít pomoci a podpory 
mimo vlastní organizaci, případně kombinovat obojí. Zaměstnavatelé, kteří jsou sa-
mostatnými podnikateli nebo partnery, mohou za osobu zodpovědnou za zajištění bezpečnosti           
a ochrany zdraví při práci, pokud jsou dostatečně kompetentní,  určit sami sebe (případně ně-
koho z partnerů). Velcí zaměstnavatelé mohou zřídit za tím účelem celá oddělení a určit zod-
povědnost za plnění dílčích úkolů v oblasti BOZP, včetně specialistů na hygienu práce nebo 
bezpečnostní inženýrství. Pokud je  do plnění úkolů v této oblasti zapojen někdo stojící mimo 
organizaci, musí být zajištěna vzájemná součinnost s osobami určenými zaměstnavatelem 
jako zodpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Osoby či organizace mimo podnik zaměstnavatele, jejichž pomoc byla pro plnění úkolů   v 
oblasti BOZP vyžádána, vystupují obvykle v roli poradců. Nejčastěji půjde o specialisty nebo 
odborníky na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví. 
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Angažování poradců, odborníků nebo konzultačních firem nezbavuje zaměstnavatele zodpo-
vědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví, jak mu ji ukládají příslušné právní normy. Cílem 
zapojení těchto institucí je pouze napomoci tomu, aby se zaměstnavatel svých povinností řád-
ně zhostil. 

Zaměstnavatelé jsou plně zodpověděni za to, že osoby, které pověří úkoly v oblasti BOZP, 
jsou plně kompetentní plnit svěřené úkoly v celém rozsahu a mají k tomu všechny potřebné 
informace a jeho podporu. Při rozhodování o tom, které zaměstnance těmito úkoly pověřit, by 
zaměstnavatelé měli brát v úvahu potřebu: 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

c) 

znalostí a pochopení  pracovního či výrobního procesu a znalosti vyhodnocování        
a prevence rizik a současných postupů a zákonných norem v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci; 

schopností aplikovat tyto poznatky při plnění úkolů stanovených zaměstnavatelem, 
což může zahrnovat identifikaci bezpečnostních a zdravotních problémů, určení 
příslušných nápravných opatření, návrh a vývoj strategie a plánů v oblasti BOZP, 
jejich zavádění a vyhodnocování jejich účinnosti, a konečně propagaci správných 
pracovních postupů a poskytování informací o všech novinkách a vývoji v dané 
oblasti.  

Kompetence ve smyslu ustanovení tohoto paragrafu nemusí nutně vyžadovat nabytí speciální 
kvalifikace, znalostí nebo dovedností. V jednoduchých situacích postačí: 

pochopení příslušných optimálních pracovních postupů; 

uvědomění si omezenosti vlastních zkušeností a znalostí; 

vůle a schopnost doplnit si stávající znalosti a zkušenosti. 

Zajištění účinných opatření na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve složitějších 
situacích nebo v technicky náročných provozech však bude vyžadovat aplikaci určitých spe-
ciálních znalostí a dovedností, které mohou poskytnout pouze patřičně kvalifikovaní speci-
alisté.  

§7 Opatření při bezprostředně hrozícím závažném riziku a při práci v prostorách se 
zvýšeným nebezpečím 

1) Každý zaměstnavatel: 

stanoví a v případě nutnosti uskuteční vhodná a přiměřená  opatření (tj. hava-
rijní plány), jimiž je třeba se řídit v případě závažného rizika bezprostředně 
hrozícího osobám pracujícím v jeho podniku; 

určí dostatečný počet kompetentních osob, jejichž úkolem je realizace úkonů 
spojených s evakuací  pracujících osob mimo prostor podniku; 

zajistí, že žádný z jeho zaměstnanců nemá přístup na žádné  místo či oblast (v 
majetku zaměstnavatele), kam je z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví nutno 
přístup zakázat či omezit, pokud příslušný zaměstnanec nebyl o bezpečnosti a 
ochraně zdraví v těchto prostorách náležitě poučen. 

2) Bez omezení obecné platnosti odstavce 1a) je  součástí opatření uvedených v tomto 
odstavci  požadavek, aby: 
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v potřebné míře poskytly informace všem osobám na pracovišti, které mohou 
být vystaveny bezprostředně hrozícímu závažnému riziku, pokud se týká pod-
staty hrozícího nebezpečí a všech opatření, jež byla realizována nebo se mají 
uskutečnit, aby byly tyto osoby před tímto rizikem chráněny; 

a) 

b) 

c) 

umožnily všem osobám, jichž se to týká, v případě bezprostředně hrozícího ne-
odvratitelného závažného rizika zastavit práci a okamžitě se vzdálit na bezpeč-
né místo. Při absenci instrukcí nebo proškolení je třeba učinit jiné vhodné kro-
ky s ohledem na znalosti těchto osob   a na  technické prostředky, jež jsou k 
dispozici; 

s výjimkou náležitě odůvodněných případů (tyto případy a důvody musí být v 
příslušných havarijních plánech řádně uvedeny) zabránily pracovníkům po-
kračovat v práci v situacích, kdy stále ještě bezprostředně hrozí závažné riziko. 

3) Osoba je pokládána za kompetentní splnit požadavky odstavce 2b), pokud byla ná-
ležitě proškolena a má potřebné zkušenosti, znalosti  a jiné vlastnosti, které jí 
umožní řádně provést evakuaci osob. 

Zaměstnavatelé musí zavést příslušná pravidla, kterými se mají řídit  všichni pracovníci za 
situací, kdy vznikne bezprostředně hrozící závažné riziko. Jejich cílem musí být kromě jiného 
specifikovat situace, kdy mají kteří zaměstnanci a ostatní osoby přítomné na pracovišti zasta-
vit práci a odebrat se na bezpečné místo, což v některých případech může znamenat úplnou 
evakuaci pracoviště, v jiných zase přesun některých nebo všech pracovníků na bezpečné mís-
to uvnitř podniku. 

Události, jichž se uvedená pravidla a postupy mají dotýkat, by měly být identifikovány již v 
rámci vyhodnocení rizik. Pro některé zaměstnavatele může být takovým rizikem pouze požár 
(případně bombový útok), ale i v těchto případech je třeba v příslušných opatřeních detailně 
popsat povahu požárního rizika (např. které části budovy jsou nejvíce ohroženy, jaké látky 
mohou hořet apod.). 

Mnohá pracoviště či pracovní činnosti mohou představovat dodatečné zdroje nebezpečí. 
Všichni zaměstnavatelé by měli při vyhodnocování rizik pečlivě  uvážit, zda se takové doda-
tečné zdroje nebezpečí mohou vyskytnout, a pokud tomu tak je, pak je nutno připravit další 
opatření a v potřebné míře je uzpůsobit povaze závažných bezprostředně hrozících rizik, která 
tyto zdroje mohou představovat. 

Součástí uvedených opatření (havarijních plánů) může být určení konkrétní zodpovědnosti 
určitých pracovníků. V případě vzniku havárií totiž mohou být někteří zaměstnanci nebo sku-
piny zaměstnanců pověřeni plněním některých specifických úkolů (např. uzavřít stroj nebo 
provoz, jejichž činnost by mohla vést ke zvýšení či prohloubení rizika a jeho následků); nebo 
někteří zaměstnanci absolvovali speciální výcvik, který jim umožní havarijní situaci zvlád-
nout. Okolnosti, za nichž jsou tito pracovníci povinni přerušit práci a odebrat se na bezpečné 
místo, se mohou lišit od situací, za nichž se to vyžaduje od ostatních zaměstnanců. V návrhu 
opatření by měly být tyto skutečnosti v případě potřeby rovněž zachyceny. 

V havarijních plánech by měla být stanovena oblast působnosti a rozsah zodpovědnosti kom-
petentních osob pověřených vykonáváním konkrétních činností. Je potřeba rovněž zajistit, že 
zaměstnanci vědí, kdo je příslušnou kompetentní osobou a jaké jsou její úkoly. 
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Některé konkrétní havarijní situace se mohou řídit ustanoveními specifických právních no-
rem. Havarijní plány připravené zaměstnavatelem by samozřejmě měly tuto skutečnost zo-
hlednit. 

Připravovaná opatření (havarijní plány) by měly brát v úvahu skutečnost, že některé havarijní 
situace mohou nastat a rozvíjet se velmi rychle, takže zaměstnanci musí jednat, aniž by vy-
čkávali dalších instrukcí nebo pokynů. Mělo by být tudíž stanoveno, kdy a jak tato opatření 
vstupují v platnost, aby se pracovníci mohli včas  vzdálit na bezpečné místo. Např. může být 
nutné zahájit evakuaci i tehdy, kdy se ještě podnikají pokusy zvládnout nebezpečnou situaci 
(tedy proces, u nějž hrozí nebezpečí, že se vymkne zpod  kontroly), pro případ, že tyto pokusy 
selžou. 

Opatření pro řešení havarijních situací se vypracovávají v písemné podobě (podle ustanovení 
§4, odstavec 2)) a  jasně stanovují povinnosti zaměstnanců za daných okolností. Informace o 
připravených opatřeních (havarijních plánech) musí být dostupné všem zaměstnancům (§8), 
všem externím konzultantům v oblasti BOZP určených podle §6, odstavec 1) a v případě po-
třeby i jiným pracovníkům a zaměstnavatelům (§10). Měly by být rovněž součástí úvodního 
zaškolení podle §11. Doporučuje se pořádat cvičení (cvičné poplachy), jejichž cílem je se-
známit pracovníky s těmito opatřeními (např. použití výstražných a poplašných signálů pro 
zahájení potřebných činností) a prověřit jejich účinnost. 

Obnovit práci po vzniku havarijní situace by nemělo být umožněno, pokud stále hrozí nějaké 
závažné nebezpečí. V případě pochyb je třeba se obrátit o pomoc na kvalifikované osoby ne-
bo orgány (záchranná, havarijní služba apod.). Vznik havarijní situace často znamená provést 
revizi a úpravy vyhodnocení rizik. Za jistých výjimečných okolností mohou být určité skupi-
ny pracovníků výjimečně vyslány do míst, kde bezprostředně hrozí závažné riziko (např. zá-
chranná služba v případě ohrožení života zaměstnanců). Pokud lze tyto výjimečné okolnosti 
předvídat, havarijní plány by měly určovat specifická bezpečnostní opatření, jež je třeba reali-
zovat (včetně požadovaného výcviku a školení pracovníků), a kroky, které jsou potřebné pro 
schválení takových postupů. 

V místech, kde stejné pracoviště sdílí několik  zaměstnavatelů (nebo osob samostatně výdě-
lečně činných), měly by jejich havarijní plány být v rámci možností vzájemně sladěny a koor-
dinovány. Detailně je úprava vzájemné součinnosti v těchto případech upravena v §9. 

5.9. Nebezpečné prostory 
Nebezpečná oblast je část pracovního prostředí přístupná zaměstnancům, v níž je úroveň rizi-
ka bez realizace speciálních opatření nepřijatelně vysoká. Nejedná se o prostory nutně static-
ké, protože někdy i drobná změna nebo málo závažná nežádoucí událost může změnit běžné 
pracovní prostředí v oblast se zvýšeným nebezpečím. Příslušný zdroj nebezpečí nemusí po-
krývat celou oblast (jako např. jedovatý plyn), ale může být lokalizován do určitého kon-
krétního místa, kde existuje pravděpodobnost, že se zaměstnanec dostane s tímto zdrojem 
nebezpečí do styku (např. místo, kde se nalézají neizolované vodiče pod napětím). Do tohoto  
prostoru pak musí být zamezen náhodný přístup jiných zaměstnanců a ostatních osob. 
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§8 Informovanost zaměstnanců 
 

Každý zaměstnavatel poskytne svým zaměstnancům v potřebném rozsahu a srozumi-
telné formě informace týkající se: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

a) 

b) 

povahy a závažnosti rizik hrozících jejich zdraví a bezpečnosti identifikovaných při 
vyhodnocení rizik; 

preventivních a ochranných opatření; 

havarijních plánů a opatření stanovených podle §7, odstavec 1a); 

totožnosti osob jím určených podle §7, odstavec 1b); 

rizik, o nichž se dozvěděl od jiných zaměstnavatelů podle ustanovení §9, odst. 1c). 

Povaha informací, jež je třeba poskytnout zaměstnancům podle příslušných právních norem, 
stejně jako všech dalších informací týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vy-
plyne nejčastěji z vyhodnocení rizik. Rozsah informací o rizikách, jimž jsou zaměstnanci vy-
staveni, jakož i informací o provedených preventivních a ochranných bezpečnostních  opatře-
ních, bude omezen na to, co zaměstnanci pro ochranu svého zdraví a zajištění své bezpečnosti 
skutečně potřebují znát. Zaměstnance je třeba rovněž informovat o všech opatřeních při vzni-
ku havarijních situací připravených podle ustanovení §7, včetně totožnosti osob, majících na 
starosti zajištění evakuace. 

Aby byla informace podána srozumitelnou formou, musí ji zaměstnanec, jemuž je určena, 
pochopit. Přitom je třeba zohledňovat úroveň znalostí, zkušeností a dovedností zaměstnance. 
Zvláštní pozornost nutno věnovat osobám s jazykovými problémy nebo s takovým po-
škozením zdravotního (duševního) stavu, který snižuje jejich schopnost přijímat a vyhodno-
covat informace. Informovanost osob, které nerozumějí  jazyku (angličtině) v mluvené nebo 
psané podobě, musí zaměstnavatel zajistit jinými způsoby (poskytnutí překladu písemných 
dokumentů, zajištění tlumočníka, nahrazení písemných instrukcí srozumitelnými a názornými 
obrázky, diagramy  nebo symboly). 

Informace je možno poskytovat v libovolné formě, jež je za daných okolností nejvhodnější, 
ovšem vždy srozumitelným způsobem. 

Ustanovení tohoto paragrafu platí pro všechny zaměstnance, tedy včetně učňů nebo pracovní-
ků v zácviku a osob zaměstnaných na dobu určitou nebo na kontrakt, jejichž informovanost je 
podrobněji upravena v §13. 

§9 Spolupráce a koordinace 
 

1) tam, kde na jednom pracovišti působí více zaměstnavatelů (ať již dočasně, nebo tr-
vale), je každý  zaměstnavatel povinen: 

spolupracovat s ostatními zaměstnavateli na pracovišti do té míry, do jaké je to 
nezbytné, aby vyhověl požadavkům a omezením kladeným na něj příslušnými 
právními normami; 

s přihlédnutím k povaze své činnosti podniknut veškeré kroky potřebné k zajiš-
tění koordinace svých opatření nutných k tomu, aby vyhověl požadavkům a 
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omezením kladeným na něj příslušnými právními normami, s opatřeními, jež 
činí ostatní zaměstnavatelé na pracovišti, aby vyhověli požadavkům a omeze-
ním kladeným na něj příslušnými právními normami; 

Podniknout veškeré potřebné kroky k zajištění informovanosti ostatních za-
městnavatelů na pracovišti, pokud se týká rizik, jimž mohou být vystaveni za-
městnanci ostatních zaměstnavatelů v souvislosti s jím provozovanou činností. 

c) 

2) Ustanovení odstavce 1) platí pro zaměstnavatele sdílející pracoviště s osobami sa-
mostatně výdělečně činnými, pro osoby samostatně výdělečně činné sdílející pra-
coviště  s jinými OSVČ ve stejném rozsahu, jako pro zaměstnavatele sdílející pra-
coviště s jiným zaměstnavatelem, čili všechna ustanovení týkající se zaměstnavate-
lů a jejich zaměstnanců platí beze zbytku i pro výše uvedené kombinace. 

Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ukládá zaměstnavatelům a osobám samostatně 
výdělečně činným jisté povinnost  vůči komukoli, kdo by mohl být v souvislosti         s jejich 
činností vystaven nějakému riziku. Tam, kde se činnosti jednotlivých zaměstnavatelů nebo 
osob samostatně výdělečně činných setkávají, tedy v případech, kdy sdílejí jisté prostory nebo 
pracoviště, bývá často třeba, aby pro zajištění splnění požadavků příslušných právních norem 
vzájemně spolupracovali. Ustanovení tohoto paragrafu specifikuje tuto spolupráci jako po-
vinnost těch, kdo spolu sdílejí určité konkrétní pracoviště, tedy jsou na daném místě fyzicky 
přítomni. 

Povinnost vzájemně spolupracovat a koordinovat příslušná opatření se vztahuje na splnění 
všech povinností ukládaných právními normami a týká se tudíž všech osob, které mohou být 
vystaveny riziku, ať již na pracovišti samotném, tak i mimo něj. Specifická povinnost výměny 
informací se vztahuje pouze na ty zaměstnavatele a samostatně výdělečně činné osoby, kteří 
jsou vystaveni riziku přímo na pracovišti, i když je vzájemná spolupráce týkající se rizik vy-
skytujících se mimo pracoviště si může rovněž vyžádat výměnu informací. Pro účely ustano-
vení §9 se za zaměstnavatele nebo osobu samostatně výdělečně činnou sdílející pracoviště 
pokládá i samostatný podnikatel, pracující na zakázku v prostorách patřících jinému zaměst-
navateli nebo OSVČ. 

Účinnost vyhodnocení rizik podle ustanovení §3 a následných opatření (zejména opatření pro 
řešení havarijních situací podle ustanovení §7) může vyžadovat, aby bylo dané pracoviště pro 
tyto účely řešeno jako jeden celek, což může vést k potřebě  jistého stupně vzájemné koordi-
nace. Forma a způsob této koordinace závisí na okolnostech jednotlivých případů, ale všichni 
zainteresovaní zaměstnavatelé a samostatně výdělečně činné osoby musí zajistit, aby přijatá 
opatření byla dostačující. Zaměstnavatelé by měli rovněž zajistit, že všichni jejich za-
městnanci, a zejména kompetentní osoby určené v souladu s ustanoveními §6 a §7, jsou plně 
seznámeny se všemi příslušnými opatřeními a jsou schopny zvládnout jim přidělené úkoly. V 
některých případech ukládají formu vzájemné koordinace zvláštní předpisy (např. v oblasti 
stavebnictví). 

V případech, kdy dané pracoviště řídí jeden konkrétní zaměstnavatel (označovaný jako "hlav-
ní zaměstnavatel"), by mu měli ostatní zaměstnavatelé nebo osoby samostatně výdělečné čin-
né sdílející s ním pracoviště při vyhodnocování sdílených rizik a koordinaci návazných opat-
ření napomáhat, v prvé řadě poskytováním informací. Hlavní zaměstnavatel, který učinil urči-
tá opatření týkající se celého pracoviště (např. havarijní plán), musí o těchto opatřeních in-
formovat  nové menší zaměstnavatele nebo samostatně výdělečné činné osoby, aby se tito 
mohli do daných opatření plně integrovat. 
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5.10. Určení koordinátora v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V případech, kdy na daném pracovišti nepůsobí žádný "hlavní zaměstnavatel", by se příslušní 
zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné měli dohodnout na takových společných 
krocích, které zajistí splnění všech požadavků kladených na ně příslušnými právními norma-
mi. jedním z těchto opatření je i určení koordinátora v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Zejména na pracovištích, kde je řídící činnost roztříštěná a kde jsou pracovníci za-
městnáváni do značné míry pouze příležitostně nebo na krátkou dobu (např. ve stavebnictví), 
může být určení koordinátora nebo dohlížitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
tím nejúčinnějším řešením, které zajistí potřebnou míru vzájemné spolupráce, koordinace a 
dokonalé výměny informací. Povinností koordinátora pak je sladit činnost všech zaměstnava-
telů a osob samostatně výdělečně činných sdílejících dané pracoviště. Na pracovištích, která 
jsou rozsáhlá nebo se vyznačují zvýšenou mírou rizikovosti, si určená osoba zodpovědná za 
koordinaci činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude často muset při vy-
hodnocování rizik a stanovení příslušných opatření vyžádat radu nebo pomoc. 

5.11. Řídicí pracovníci 
I v případech, kdy osoba pověřená řízením pracoviště sdíleného více zaměstnavateli nebo  
samostatně výdělečně činnými osobami není sama zaměstnancem někoho, kdo na daném pra-
covišti provozuje svou činnost, je nutné, aby tato osoba spolupracovala s ostatními subjekty 
sdílejícími toto pracoviště. Např. procedury potřebné pro schválení a provedení oprav a pře-
staveb či adaptací si nutně vyžádají potřebnou míru vzájemné spolupráce, koordinace činností 
a účinné výměny informací všech zúčastněných. Povinnost vzájemné spolupráce v určitých 
specifických případech je stanovena příslušnými právními normami. 

Tam, kde je okolnostmi dána potřeba řešit pro účely bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
pracoviště jako jeden celek, a současně je toto pracoviště podřízeno řídicí pravomoci osoby, 
která nepůsobí na daném pracovišti jako zaměstnavatel nebo OSVČ ani zde není zaměstnána, 
je třeba, aby všechna společná opatření (včetně případného určení koordinátora       v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) byla konzultována nejen se všemi zaměstnavateli na 
pracovišti působícími, ale i s touto osobou. 

Pokud osoba pověřená řízením určitého pracoviště zajistí potřebnou koordinaci v oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména připraví opatření pro řešení havarijních situací, 
lze to považovat za splnění ustanovení §9, odstavce 1b) ze strany všech zaměstnavatelů a 
OSVČ na daném pracovišti působících, pokud jsou  do daných opatření zapojeni. 

Ustanovení tohoto paragrafu neplatí pro prostory (budovy, pozemky) sdílené více za-
městnavateli nebo osobami samostatně výdělečně činnými, pokud lze jednotlivé provozovny    
v majetku jednotlivých nájemců pokládat za samostatná oddělená pracoviště. Avšak v někte-
rých případech mohou být společné prostory těchto objektů pokládány za sdílená pracoviště 
(např. společná vstupní hala kancelářské budovy), a pak je nutno pro tyto prostory stanovit 
stejný režim jako pro každé jiné sdílené pracoviště, včetně případného určení koordinátora      
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

§10 Osoby vykonávající práci v provozovně zaměstnavatele-dodavatele  nebo v provo-
zovně osoby samostatně výdělečně činné (odběratele) 
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1) Každý zaměstnavatel nebo OSVČ zajistí, že každému, kdo je zaměstnavatelem (ne-
působícím na stejném pracovišti) zaměstnanců pracujících v jeho provozovně, se 
dostane srozumitelných informací, týkajících se: 

rizik, která mohou ohrozit zdraví a bezpečnost těchto  zaměstnanců dodavatele, 
majících svůj původ v činnosti zaměstnavatele nebo OSVČ působících na da-
ném pracovišti; 

a) 

b) 

a) 

b) 

opatření učiněných zaměstnavatelem-dodavatelem za účelem splnění všech po-
žadavků a omezení kladených na něj příslušnými právními normami, pokud se 
tato opatření "cizích" zaměstnanců týkají. 

2) Ustanovení odstavce 1) platí nejen pro zaměstnance dodavatelského zaměstnava-
tele, ale i pro osoby samostatně výdělečně činné vykonávající na pracovišti práce 
pro jiného zaměstnavatele nebo jinou OSVČ (odběratele). 

3) Každý zaměstnavatel a OSVČ zajistí, že každé osobě pracující v jeho provozovně, 
která není jeho zaměstnancem, se dostane potřebných instrukcí a srozumitelných 
informací týkajících se všech rizik, jimž může být z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci tato osoba vystavena v souvislosti s činností tohoto zaměstnavate-
le nebo OSVČ. 

4) Je povinností každého zaměstnavatele: 

zajistit, že dodavatelskému zaměstnavateli každého zaměstnance, který pracuje 
v jeho provozovně, se dostane potřebných informací, aby tento zaměstnavatel 
byl schopen identifikovat osobu určenou v souladu s ustanovením §7, odstavec 
1b), která je zodpovědná za zajištění evakuace pracoviště; 

podniknout potřebné kroky, které zajistí, že zaměstnanci dodavatelského za-
městnavatele, který pracuje v jeho provozovně, se dostane potřebných infor-
mací, aby tento  zaměstnanec dodavatele byl schopen identifikovat osobu ur-
čenou v souladu s ustanovením §7, odstavec 1b), která je zodpovědná za zajiš-
tění evakuace pracoviště; 

5) Ustanovení odstavce 3) platí nejen pro zaměstnance dodavatelského zaměstnava-
tele, ale i pro osoby samostatně výdělečně činné vykonávající na pracovišti práce 
pro jiného zaměstnavatele nebo jinou OSVČ (odběratele). 

Ustanovení tohoto paragrafu platí pro zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné 
provádějící práci v provozovně (podniku) jiného zaměstnavatele, než je jejich vlastní, případ-
ně v provozovně jiné OSVČ. Netýkají se tedy problematiky sdílení pracoviště. Typickým 
příkladem jsou zaměstnavatelé nebo OSVČ, pro něž pracovníci jiného zaměstnavatele vyko-
návají  činnosti (často krátkodobé)  na základě  vzájemné smlouvy o provedení práce nebo 
dodávce služeb, jako např. čištění, úklid, opravy, údržba apod. 

Součástí vyhodnocení rizik prováděného podle ustanovení §3 musí by měla  tedy být        i 
identifikace rizik hrozícím zaměstnancům cizích subjektů vykonávajících činnost na daném 
pracovišti. Těmto pracovníkům je třeba poskytnout informace o těchto rizikách a opatřeních    
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci učiněných v souvislosti s těmito riziky. Infor-
mace musí být dostačující k tomu, aby "cizí" zaměstnanci i jejich zaměstnavatelé věděli, která 
osoby byla pověřena úkoly souvisejícími s evakuací pracoviště v případě havarijní situace. 
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Odpovídajícími informacemi a instrukcemi týkajícími se ohrožení jejich bezpečnosti        a 
zdraví musí být vybaveni i osoby, které navštěvují pracoviště patřící jinému zaměstnavateli, 
aby zde vykonali jistou (jednorázovou) činnost. takovými návštěvníky mohou být např. speci-
alisté, kteří jsou o povaze běžných rizik, jimž jsou vystaveni v souvislosti s plněním svých 
úkolů, informováni lépe než "hostitelský" zaměstnavatel, jenž by měl proto své informace 
soustředit na rizika, která jsou charakteristicky výlučná pouze pro jeho činnost nebo praco-
viště. Přítomnost návštěvníků může být i zdrojem dodatečného rizika pro stálé zaměstnance 
pracoviště (např. rizika majícího původ v látkách nebo vybavení, která s sebou přinesli). O 
těchto dodatečných rizikách by měl zaměstnavatel navštěvujících osob informovat "hostitel-
ského" zaměstnavatele a zohlednit je při vyhodnocování rizik prováděném podle ustanovení 
§3, odstavce 1b). 

§11  Kvalifikace a školení pracovníků 
 

1) Každý zaměstnavatel je při přidělování úkolů zaměstnancům, s ohledem na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci, brát v úvahu úroveň jejich schopností. 

2) Každý zaměstnavatel je povinen zajistit, že všem jeho zaměstnancům se dostane od-
povídajícího zaškolení (případně výcviku), pokud se týká problematiky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci: 

a) v okamžiku přijetí do zaměstnání; 

b) v okamžiku, kdy jsou vystaveni novému nebo zvýšenému riziku z důvodů: 

přeložení nebo pověření novými úkoly v rámci zaměstnavatelova podniku; ✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

a) 

b) 

c) 

zavedení nových pracovních strojů a zařízení nebo změny stávajícího zařízení v 
rámci zaměstnavatelova podniku; 

zavedení nové technologie v rámci zaměstnavatelova podniku; 

zavedení nového nebo změny stávajícího systému práce v rámci zaměstna-
vatelova podniku. 

3) Zaškolení (nebo výcvik) poskytované podle ustanovení odstavce 2): 

bude v případě potřeby periodicky opakováno; 

bude přizpůsobeno a upraveno tak, aby zohledňovalo všechna nově vyvstavší nebo 
změněná rizika  a ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců; 

budou prováděna v pracovní době. 

Zaměstnavatel by měl při přidělování práce zaměstnavatelům zajistit, aby že požadavky na 
plnění úkolů nepřesahují schopnosti zaměstnance vykonávat  je tak, aby neohrozili bezpeč-
nost a zdraví své nebo jiných osob. Zaměstnavatelé by měli zohlednit úroveň dovedností, vý-
cviku, znalostí a zkušeností. Pokud je třeba dalšího zaškolení nebo výcviku, je zaměstnavatel 
je povinen poskytnout. 
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5.12. Školení a výcvik 

Školení a výcvik jsou důležitými způsoby zajištění kompetentnosti pracovníků a napomáhají 
transformaci informací do bezpečných pracovních postupů. Přispívají ke zlepšení situace v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jsou potřebné na všech úrovních. Úroveň a 
rozsah školení a výcviku jednotlivých skupin pracovníků jako součástí realizovaných preven-
tivních a ochranných bezpečnostních opatření lze nejsnáze určit na základě výsledků vyhod-
nocení rizik. Typickými příklady jednotlivých úrovní jsou základní zaškolení, zaškolení a 
výcvik na konkrétní pracovní činnosti, školení a výcvik zaměřené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci nebo na činnosti související se zvládáním havarijních situací. 

Potřeba provést zaškolení a instruktáž pracovníků je naléhavá zejména při jejich přijetí do 
zaměstnání. Noví zaměstnanci by měli absolvovat alespoň základní zaškolení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, včetně poučení o poskytování první pomoci, chování při požáru  a 
evakuaci při bezprostředně hrozícím nebezpečí. Zejména je třeba věnovat pozornost mladým 
pracovníkům. Další požadavky na bezpečnostní školení vyvstanou na základě rozboru vyhod-
nocení rizik. V mnoha případech bude nutné provést zaškolení a zácvik i těch pracovníků, 
kteří již v oboru mají "formální" kvalifikaci. 

Pokud se změní pracovní prostředí nebo vzniknou nová rizika, je nutno provést dodatečné 
školení (včetně praktického). Tato potřeba vyvstává zejména v případech, kdy: 

a) 

b) 

dojde k převedení pracovníků na jinou práci nebo jinou funkci, což bývá často do-
provázeno změnou prostředí nebo změnou pracovní činnosti; 

dojde ke změně výrobního zařízení nebo výrobního postupu, kdy si podstatná změ-
na může vyžádat i přepracování nebo vypracování nového hodnocení rizik, z 
něhož vyplyne potřeba provést i dodatečné školení pracovníků. Pokud změna spo-
čívá v zavedení zcela nové výrobní technologie, pak je často doprovázena vznikem 
zcela nových a (dosud) neznámých rizik. V takových případech je vhodné vyžádat 
si odbornou pomoc "zvenčí". 

5.13. Opakovací školení 

Kompetence pracovníků (např. řešit havarijní situace) v případech, že nabyté znalosti pravi-
delně nevyužívají, časem klesá. Příslušná školení a praktický výcvik je tedy nutno periodicky 
opakovat, aby se zajistila soustavná kompetentnost pracovníků, nejen v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Stanovení potřebného intervalu pro opakování školení a výcviku 
závisí na mnoha faktorech, jako jsou např. informace o sledování individuální výkonnosti 
pracovníků, výsledky prověrek bezpečnosti práce, vyšetřování nehod a nežádoucích událostí 
apod. Pozornost je třeba zaměřit na pracovníky, kteří jisté činnosti vykonávají jen občas (při 
zastupování jiných), protože je u nich zvýšená pravděpodobnost snížení úrovně teoretických 
znalostí   a praktických dovedností, a tudíž potřebují častější školení a výcvik. 

5.14. Přizpůsobení  pracovní doby 

Změny rizik často vyžadují změnu náplně příslušných školení a výcviku, např. při zavedení 
nových výrobních postupů, změnách havarijního plánu apod. Školení v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci se zásadně konají v pracovní době, a pokud z různých důvodů pře-
sáhnou normální pracovní dobu, je účast na nich třeba pokládat za přesčasovou práci.  
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§12 Povinnosti zaměstnanců 
1) Každý zaměstnanec je povinen používat veškeré nástroje, stroje, zařízení, nebez-

pečné látky, dopravní prostředky a zařízení, výrobní prostředky a technologie a bezpečnostní 
vybavení, které mu byly zaměstnavatelem přiděleny, v souladu jednak s obsahem školení a 
výcviku v jejich používání, které absolvoval, jednak v souladu se všemi instrukcemi a návody, 
které se týkají použití těchto zařízení  a které mu poskytl zaměstnavatel  v souladu s požadav-
ky příslušných právních norem. 

2) Každý zaměstnanec je povinen informovat svého zaměstnavatele nebo jiného za-
městnance  téhož zaměstnavatele, který byl pověřen úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví ostatních spoluzaměstnanců: 

a) o každé situaci, kterou zaměstnanec podle svých znalostí, získaných  při školení a 
instruktáži, považuje odůvodněně za závažné a bezprostředně hrozící riziko pro bezpečnost 
nebo ochranu zdraví; 

b) o každé skutečnosti, kterou zaměstnanec podle svých znalostí, získaných  při školení  
a instruktáži, považuje odůvodněně za nedostatek opatření realizovaných v rámci zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

pokud tato situace nebo skutečnost ohrožuje bezpečnost nebo zdraví jeho nebo ostat-
ních, nebo je důsledkem jeho vlastní  činnosti nebo ve spojitosti s ní, a pokud tato situace ne-
bo skutečnost nebyla již dříve oznámena zaměstnavateli nebo jiné osobě zodpovědné za bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci. 

Podle obecných právních předpisů (zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z 
roku 1974) mají zaměstnanci povinnost dbát o zdraví a bezpečnost, a to nejen své vlastní, ale       
i těch osob, které mohou být ohroženi v důsledku jeho činnosti nebo chyb při práci. Aby bylo 
zajištěno splnění tohoto požadavku, měli by všichni zaměstnanci používat svěřené pracovní     
a výrobní prostředky a ostatní vybavení a zařízení, které jim poskytne zaměstnavatel,  správ-
ným a předepsaným způsobem na základě znalostí nabytých při školeních a instruktážích, 
které absolvovali právě proto, aby si osvojili správné pracovní postupy. 

Zaměstnanci jsou podle citovaného zákona dále povinni spolupracovat se zaměstna-
vatelem do té míry, aby on mohl splnit všechny požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, které jsou na něj kladeny příslušnými právními normami. Zaměstnavatelé 
nebo osoby jím pověřené plnit úkoly v rámci BOZP (podle §6) proto potřebují být neprodleně 
informováni o každé situaci na pracovišti, která může představovat bezprostředně hrozící zá-
važné riziko. Riziko je takové povahy, že jím  může být ohrožen samotný zaměstnanec, nebo 
se jedná o riziko vzniklé v důsledku činnosti zaměstnance a hrozící ostatním osobám. Za-
městnanci by rovněž měli informovat o všech nedostatcích a závadách existujících bezpeč-
nostních zařízení a opatření, i když žádné bezprostřední riziko zatím nehrozí, aby zaměstna-
vatelé mohli okamžitě podniknout příslušné kroky k nápravě za účelem splnění požadavků 
příslušných zákonných norem. 

Povinnosti uložené tímto předpisem zaměstnancům ovšem v žádném případě nezba-
vují zaměstnavatele zodpovědnosti za dodržení všech ustanovení relevantních právních no-
rem. zaměstnavatelé jsou zejména povinni zajistit, že všem jejich zaměstnancům se dostane 
instrukcí a školení potřebných k nabytí znalostí nezbytných k tomu, aby zaměstnanci mohli 
řádně plnit všechny povinnosti, jež jim zákony a předpisy ukládají. 
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§13 Dočasní pracovníci 
1) Každý zaměstnavatel poskytne všem osobám, které zaměstnal na dobu určitou, 

srozumitelné informace týkající se: 

a) všech speciálních požadavků na kvalifikaci nebo dovednosti, které musí za-
městnanec splňovat, aby byl schopen plnit zadané pracovní úkoly bezpečně; 

b) druhu a povahy všech zdravotních záznamů, které musí zaměstnanci poskyt-
nout podle ustanovení příslušných právních norem. 

Tyto informace je povinen poskytnout ještě před tím, než zaměstnanec začne 
plnit své pracovní povinnosti. 

2) Každý zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná poskytne všem oso-
bám,  zaměstnaným v pracovním poměru na dobu neurčitou (u jiného zaměstnava-
tele), které mají plnit pracovní úkoly v jeho provozovně, srozumitelné informace, 
týkající se: 

a) všech speciálních požadavků na kvalifikaci nebo dovednosti, které musí za-
městnanec splňovat, aby byl schopen plnit zadané pracovní úkoly bezpečně; 

b) druhu a povahy všech zdravotních záznamů, které musí zaměstnanci poskyt-
nout podle ustanovení příslušných právních norem. 

3) Každý zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná poskytne všem oso-
bám, které zaměstnávají v pracovním poměru zaměstnance, kteří mají plnit pra-
covní úkoly v  provozovně zaměstnavatele nebo samostatně výdělečně činné osoby, 
srozumitelné informace, týkající se: 

a) všech speciálních požadavků na kvalifikaci nebo dovednosti, které musí za-
městnanec "cizího" zaměstnavatele splňovat, aby byl schopen plnit zadané 
pracovní úkoly bezpečně; 

b) druhu a povahy všech specifických pracovních úkonů, které mohou mít vliv na 
bezpečnost a zdraví zaměstnanců "cizího" zaměstnavatele. 

Tyto informace je "cizí" zaměstnavatel povinen poskytnout těm svým zaměst-
nancům, kteří budou uvedenou práci vykonávat. 

Ustanovení tohoto paragrafu doplňují předchozí požadavky na poskytování informací     a 
rozšiřují okruh příjemců těchto informací o dočasné pracovníky (tedy osoby zaměstnané na 
dobu určitou a osoby v trvalém pracovním poměru u jiného zaměstnavatele, které mají vyko-
nat pouze určité práce). Využívání dočasných pracovníků je třeba oznámit osobám pověře-
ným úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určeným podle ustanovení §6, 
odstavce 6, aby tyto osoby mohly řádně plnit své povinnosti. 

5.15. Pracovní poměr na dobu určitou (krátkodobé kontrakty) 

Ustanovení §8 ukládají zaměstnavatelům povinnost informovat své vlastní zaměstnance, tedy 
včetně pracovníků, které zaměstnávají na dobu určitou.  Podle §13, odstavce 1) je třeba pra-
covníky zaměstnané na dobu určitou informovat i o všech speciálních požadavcích na kvalifi-
kaci nebo dovednosti nutných k tomu, aby bylo možno vykonávat práci bezpečně, a dále o 
tom, zda je povaha práce taková, že při jejím vykonávání musí být zdravotní stav pracovníků 
kontrolován. 
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5.16. Trvalý pracovní poměr 

Ustanovení §10, odstavce 4) upravují povinnost zaměstnavatele informovat jiné za-
městnavatele, jejichž zaměstnanci vykonávají určité práce v provozovně prvního zaměstna-
vatele. Podle §13, odstavce 3) se musí tyto informace týkat i  všech speciálních požadavků na 
kvalifikaci nebo dovednosti nutných k tomu, aby bylo možno vykonávat práci bezpečně, a 
dále o těch specifických rysech vykonávané práce, které by mohly ovlivnit bezpečnost a 
zdraví pracovníků (např. práce ve výškách). Ustanovení §10, odstavce 4) ukládá zaměstnava-
teli povinnost přesvědčit se, že zaměstnanci "dodavatelského" zaměstnavatele tyto informace 
skutečně obdrželi. Ustanovení §13, odstavců 1) a 2) mu navíc ukládají povinnost informovat 
přímo zaměstnance jiného zaměstnavatele o všech speciálních požadavcích na kvalifikaci 
nebo dovednosti a o povinné kontrole zdravotního stavu. 

Překrývání povinností informovat je záměrné, aby se skutečně zajistilo, že se příslušné infor-
mace skutečně dostanou i k osobám, které, ač nejsou daným zaměstnavatelem zaměstnány, 
přesto pro něj vykonávají určité práce. Ve většině případů postačí, když zaměstnavatel, pro 
nějž jsou práce vykonávány, seznámí příslušné osoby se všemi skutečnostmi, protože sám 
nejlépe zná povahu rizik v rámci své provozovny a příslušná preventivní bezpečnostní opat-
ření. "Dodavatelský" zaměstnavatel se pak pouze ujistí, že se tak skutečně stalo. Základní in-
formace o týkajících se kvalifikačních a jiných požadavků vyplývajících z povahy vykonáva-
né práce  a o příslušných rizikách je však třeba jinému zaměstnavateli poskytnout v dostateč-
ném časovém předstihu, aby ten mohl vybrat ze svých zaměstnanců osoby, které nejlépe vy-
hovují požadavkům specifikovaným v §13, odstavci 3). 

5.17. Samostatně výdělečně činné osoby 

Pro osoby samostatně výdělečně činné platí obdobné povinnosti (specifikované v §9, odstavci 
2), §10 a §13, odstavcích 2) a 3)) informovat jiné zaměstnavatele a jejich zaměstnance, vyko-
návající pro tyto OSVČ nějaké práce nebo pracující v jejich provozovně.  I samostatně výdě-
lečně činní pracovníci mají právo od zaměstnavatele nebo jiné OSVČ, pro které vykonávají 
určité práce, vyžadovat informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

§14 Pozastavení platnosti 
1) Ministr národní obrany může v zájmu národní bezpečnosti písemným povolením 

zprostit  povinnosti plnit ustanovení tohoto předpisu ozbrojené síly domácí či za-
hraniční působící na území státu a jejich velitelství. Udělení těchto  výjimek je vá-
záno na splnění určitých  podmínek a na určitou dobu platnosti a může být minist-
rem kdykoli opět písemnou formou odvoláno. 

§15 až §17 se týkají úprav britského právního řádu a s danou tematikou již přímo nesouvisejí. 

5.2 Principy vyhodnocování rizik 
Vyhodnocování rizik lze definovat jako identifikaci nebezpečných situací v organizaci a od-
had rozsahu rizik s nimi spojených včetně zvážení stávajících a zavedení nových bezpeč-
nostních opatření. 

V zemích EU vydávají instituce pověřené dozorem nad bezpečností a ochranou zdraví při 
práci řadu praktických příruček s instruktážními návody, jak dostát povinnostem ukládaným 
příslušnými bezpečnostními předpisy. Součástí bývají i návrhy formulářů používaných k da-
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nému účelu. Pro ilustraci byla zvolena problematika vyhodnocení rizik v lehkém průmyslu, 
obchodu  a službách. Praktické hodnocení rizik probíhá v pěti krocích: 

5.18.  Identifikace zdrojů nebezpečí 

Pokud vyhodnocení provádí samotný zaměstnavatel nebo OSVČ, měl by si projít všechna 
pracoviště a zvážit všechny činitele, které by se případně mohly stát rizikovými faktory. Není 
třeba se zatěžovat trivialitami, lépe je soustředit se na ty zdroje, které by mohly způsobit zá-
važnější škodu na zdraví či majetku, případně ohrozit větší počet osob. Vhodné je konzultovat 
danou problematiku se zaměstnanci nebo jejich zástupci, protože ti si spíše všimnou věcí, 
které nejsou na první pohled patrné. Vhodným zdrojem informací je dokumentace používané-
ho strojního vybavení, všechny údaje od jeho výrobců, stejně jako záznamy o nehodách  a 
zdravotní záznamy. To vše pomáhá vidět případná rizika ve správné perspektivě. 

5.19.  Určení, kdo a jak může být ohrožen 

Zde je třeba myslet nejen na zaměstnance, ale i na řadu dalších osob, které se čas od času mo-
hou na pracovišti zdržovat a pokud by v důsledku provozu zařízení mohla být ohrožena jejich 
bezpečnost nebo zdraví (návštěvníci, dodavatelé, úklidová služba, údržbáři apod.). Nezapo-
mínat na zákazníky nebo i zaměstnance jiného zaměstnavatele, pokud jde o pracoviště sdílené 
více subjekty. 

5.20. Vyhodnocení rizik plynoucích z identifikovaných zdrojů nebezpečí a určení, zda 
existující preventivní opatření jsou dostačující nebo je třeba přistoupit k jejich roz-
šíření. 

Většinou i po realizaci preventivních opatření nějaké riziko zůstává. Pak je třeba pro každý 
podstatný zdroj nebezpečí určit závažnost tohoto "zbytkového" rizika. Nejprve je nutno zvá-
žit, zda jsou splněny  všechny  požadavky příslušných bezpečnostních předpisů (např. zda je 
zamezen přístup k nebezpečným součástem strojního vybavení) a zda pracoviště vyhovuje 
základním všeobecně přijatým standardům na ně kladeným. To však nestačí, protože právní 
normy vyžadují, že každé pracoviště musí být udržováno v bezpečném stavu v maximální 
možné rozumně realizovatelné míře. Skutečným cílem je tedy v případě potřeby co nejvíce 
omezit míru rizika realizací všech reálně dostupných preventivních a ochranných opatření, i 
když nejsou výslovně vyžadována zákony. 

Zlepšení situace na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemusí vůbec být nákladné. 
Umístění zrcadla v nepřehledném místě, kde hrozí kolize vozidel, nebo protiskluzová úprava 
schodiště jsou ve srovnání s hrozícím rizikem (a případným postihem ze strany kontrolních 
orgánů a případně i pojišťovny) z hlediska nákladů zanedbatelné. 

Pokud vyvstane nutnost realizace dalších preventivních opatření, je třeba určit: 

a) zda je možné zdroj nebezpečí úplně odstranit; 

b) pokud ne, jak zamezit riziku do té míry, aby nedošlo ke škodě nebo újmě na 
zdraví. 

Osobních ochranných pracovních prostředků se doporučuje používat pouze tehdy, nelze-li 
riziku zamezit žádným jiným vhodným způsobem. 
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Pokud je podnikatelským subjektem provozována činnost vyznačující se značnou ča-
soprostorovou a faktickou variabilitou nebo vyžadující časté přesuny pracovníků z místa na 
místo,  je třeba se soustředit na zdroje nebezpečí, které se dají v rozumné míře předvídat, a na 
ně se pak při analýze rizik zaměřit. Případná opatření se pak realizují podle aktuální situace 
na daném pracovišti. 

Pokud zaměstnavatel sdílí pracoviště s jinými subjekty, je jeho povinností informovat je  o 
všech rizikách plynoucích z jeho činnosti a o podniknutých opatřeních. Stejně tak musí při 
vyhodnocení rizik vzít v úvahu i ta, která by jeho zaměstnancům  mohla hrozit v souvislosti  s 
aktivitami jiných subjektů na daném pracovišti. 

5.21.  Záznam zjištěných skutečností. 

Písemné záznamy není třeba vést pouze v případech, kdy zaměstnavatel zaměstnává méně než 
pět zaměstnanců. Pokud jich je více, je nutno písemně zaznamenat: 

a) všechny zjištěné závažnější zdroje nebezpečí; 

b) závěry a opatření plynoucí z těchto zjištění (např. "Elektroinstalace: prověřena izo-
lace a uzemnění - shledáno v pořádku" nebo "Kouře a dýmy při svařování: instala-
ce lokálního sacího ventilátoru, který bude pravidelně kontrolován"). Zaměstnava-
tel musí o těchto skutečnostech informovat své zaměstnance. 

Ze záznamů nemusí být patrné, jakým způsobem bylo vyhodnocení rizik prováděno, ale musí 
z nich vyplývat, že: 

a) byla provedena řádná bezpečnostní prověrka pracoviště; 

b) bylo určeno, které osoby by mohly být ohroženy; 

c) byly zváženy všechny v úvahu přicházející závažné zdroje nebezpečí, přičemž byl 
zohledněn i počet osob, které by mohly být danému riziku vystaveny; 

d) byla provedena potřebná opatření, jimiž bylo riziko sníženo na minimum. 

Vyhodnocení rizik nemusí být naprosto dokonalé, ale postačující a vhodné pro dané podmín-
ky, přičemž z něj musí průkazně vyplývat provedená kontrola a realizovaná bezpečností a 
ochranná preventivní opatření. 

Písemné dokumenty je třeba uchovávat pro pozdější potřebu a použití (v případě prověrek ze 
strany inspektorů BOZP nebo i při soudním řízení jako důkaz, že byly splněny všechny poža-
davky bezpečnostních předpisů a právních norem; jako vodítko, kam zaměřit pozornost při 
snižování rizik apod.).  

Písemný záznam o provedeném vyhodnocení rizik lze zjednodušit odkazy na další dokumenty 
(dokumentace výrobce strojního zařízení, vnitropodnikové směrnice o bezpečnosti     a ochra-
ně zdraví při práci apod.) Údaje v těchto dokumentech uvedené není třeba opakovat. 

5.22.  Aktualizace a revize vyhodnocení rizik 

Provádí se zejména v případech, kdy dojde ke změně výrobního programu a zavedení nových 
strojů nebo zpracovávaných materiálů, pokud s sebou přinášejí nové zdroje nebezpečí. Není 
samozřejmě nutné zvažovat všechny, zejména  nepodstatné, změny nebo např. vytvoření kaž-
dého nového pracovního místa. V každém případě je však vhodné pravidelně prověřit, zda 
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vyhodnocení rizik odpovídá aktuální situaci na pracovišti. Pokud se však realizovaná změna  
může stát zdrojem závažnějšího rizika, je třeba toto vždy vyhodnotit a provést příslušná opat-
ření. 

5.23.  Dokumentace vyhodnocení rizik 
I když je vyhodnocování rizik standardním požadavkem právních norem, nebyla stanovena 
žádná závazná forma jeho dokumentace. Hodnocení rizik se může vztahovat k určitému pra-
covišti nebo pracovní činnosti; nebo může být specifičtější a detailnější, např. pro konkrétní 
strojní zařízení, osobní ochranné prostředky apod. Účelem dokumentace je jednak identifika-
ce základních rizik a jejich kvantifikace, jednak určení opatření pro jejich eliminaci případně 
včetně termínů a osob zodpovědných za jejich realizaci a dalších opatření (informovanost 
pracovníků, četnost kontrol a revizí a úpravy hodnocení rizik apod.). 

Jako příklad vyhodnocení rizik je uveden postup při hodnocení čerpání kapalin  v úpravně 
Dolu Boulby firmy Cleveland Potash Ltd. (těžba a zpracování draselných solí) s využitím 
příslušných formulářů s návodem, jak postupovat při jejich zpracování:  

 

Tabulka 3.1 Formulář vyhodnocení rizik 

Zdroje nebezpečí 
Zaměřit se jen na nebezpečí, o kterých lze 
důvodně předpokládat, že se mohou stát zdro-
jem závažnějšího  rizika, např.: 
Uklouznutí, zakopnutí (podlahy, schodiště) 
Požár (hořlavé materiály) 
Chemikálie (akumulátorová kyselina) 
Pohyblivé součásti strojů (řezné nástroje) 
Práce nad volnou výškou 
Vyhození materiálu (odlévací formy) 
Tlaková zařízení (parní kotle) 
Vozidla (vysokozdvižné vozíky) 
Elektroinstalace (izolace, uzemnění) 
Prach (obrábění, broušení) 
Kouře a dýmy (svařování) 
Ruční manipulace s předměty a materiály 
Hluk, osvětlení, mikroklimatické podmínky 
apod. 

Kdo může být ohrožen 
Nikoli jmenovitě, uvádějí se skupiny osob 
vykonávajících určitou činnost nebo vystave-
ných danému riziku, např.: 
- administrativní pracovníci         
- obsluha strojů 
- údržbáři                                  
- úklidová služba 
- subdodavatelé                       
- zákazníci, veřejnost 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat: 
- zaměstnancům se změněnou pracovní 
schopností 
- nezkušeným pracovníkům         
- návštěvníkům 
- osobám na odloučených pracovištích 
protože jsou vystaveni vyšší míře rizika. 

Seznam zdrojů nebezpečí: Skupiny osob, které jsou těmto zdrojům vy-
staveny: 

Pohyblivé součásti strojů Obsluha strojního zařízení 
Vyhození materiálu Nezkušení pracovníci 
Tlaková zařízení Pracovníci údržby 
Hluk Dodavatelé 
Vysoká teplota Návštěvníci 
Poškozené zábradlí a zábrany  
Horké/chladné kapaliny v potrubí  
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Izolační ventily  
Chemické riziko, poleptání (čerpadla)  
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Tabulka 3.1 – pokračování Formulář vyhodnocení rizik 

Realizovaná opatření ke snížení rizika Další  opatření nutná ke zvládnutí rizika 
Byla provedena opatření ke snížení rizik ply-
noucích z identifikovaných zdrojů nebezpečí?
Např.: 
Dostatečná informovanost, instruktáže, zá-
cvik. 
Zavedení potřebných pracovních postupů a 
ochranných opatření. 
Splňují realizovaná opatření požadavky bez-
pečnostních předpisů? 
Vyhovují příslušným technickým normám? 
Používají se správné pracovní postupy? 
Omezují opatření riziko  v potřebné míře? 
Pokud ano, pak by rizika měla být pod kont-
rolou. Je ovšem třeba realizovaná opatření 
zaznamenat, přičemž lze využít odkazů na 
příslušné dokumenty (návody k použití, do-
kumentace strojního zařízení, vnitropodni-
kové směrnice apod.) 

Jaká další vhodná opatření je třeba učinit, aby  
bylo riziko skutečně minimalizováno? 
Přednostně je třeba zvažovat rizika, která 
ohrožují větší počet osob nebo by mohla způ-
sobit značnou materiální škodu. Při stanovení 
dalších opatření se doporučuje zohlednit ná-
sledující aspekty, pokud možno v pořadí: 
Zcela odstranit zdroj nebezpečí 
Zvolit méně rizikové pracovní postupy 
Zabránit přístupu ke zdrojům nebezpečí (zá-
brany, bariéry) 
Organizovat práci tak, aby se minimalizovalo 
působení rizikových faktorů 
Poskytnout osobní ochranné prostředky 
Vybavit pracoviště potřebným zařízením 
omezujícím osobní riziko (umývárny pro hy-
gienickou očistu, vybavení pro první pomoc 
apod.) 

Seznam opatření ke snížení rizika včetně 
zdrojů informací o těchto opatřeních: 

Seznam rizik, která nebyla omezena na poža-
dovanou míru, včetně vhodných opatření. 
Pokud se nejedná o zvlášť závažná rizika, je 
možno brát v úvahu i náklady na tato opatře-
ní. 

Zajištěni školení a instrukcí o zásadách bez-
pečné práce a osobní ochraně. 

Pracovníci jsou soustavně informováni        o 
všech změnách v systému čerpání kapalin. 

Všechny pohyblivé součásti jsou opatřeny 
kryty v souladu s požadavky bezp. předpisů. 

Pracovníci jsou průběžně informováni         o
zásadách bezpečné práce a o všech změnách 
provozních instrukcí. 

Pracovníci jsou vybaveni prostředky pro 
ochranu sluchu, které je třeba používat        v 
celé provozovně. Jsou rovněž vybaveni 
ochrannými oděvy a rukavicemi. 

Pro pracovníky čerpání budou pořádány 
pravidelná setkání s tematikou výchovy         
k bezpečné práci. 

Závažným zdrojem nebezpečí je operace kon-
troly těsnění čerpadel. Je třeba při ní použí-
vat ochranné brýle. 

Při školení zdůrazňovat nutnost ochrany 
zraku při kontrole těsnění čerpadel. 

Dalším zdrojem zvýšeného nebezpečí je čiš-
tění ucpaných vysokotlakých sacích a vý-
tlačných hadic a potrubí. Pracovníci jsou 
instruováni, aby před zahájením čištění dbali 
na řádný stav fitinků a hadicových  spojek   
a  čistotu ventilů. Zvýšenou pozornost je tře-
ba věnovat operaci rozpojování hadic a po-
trubí, protože i po zastavení čerpadel v nich 
může zůstávat "zbytkový" tlak. 

Okamžitě hlásit veškeré porušení krytů. 
Kladen důraz na kontrolu řádného stavu 
hadicových spojek před jejich namontová-
ním a zvýšenou opatrnost při rozebírání vy-
sokotlakých hadic a potrubí. 
Pracovníci budou soustavně upozorňováni, 
že musí při čištění ucpaných uzlů čerpadel 
dodržovat bezpečnou vzdálenost. 
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Tabulka 3.1 - pokračování Formulář vyhodnocení rizik 

Seznam opatření ke snížení rizika včetně 
zdrojů informací o těchto opatřeních: 

 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat kont-
role čerpadel a čištění ucpaných hadic a po-
trubí pro dopravu horkých kapalin a kalů 
(např. plnění vysokoteplotních zahušťova-
cích tlakových filtrů). Všichni pracovníci 
byli seznámeni se zásadami bezpečného 
provádění těchto úkonů. 

 

Kromě vizuální kontroly lze na čerpadlech 
určených k dopravě chemikálií provádět ja-
kékoli práce jen na základě písemného pří-
kazu. V době prací na těchto čerpadlech mu-
sí být všechna navazující potrubí odpojena a 
izolována a pracovníci musí používat 
ochranné oděvy a osobní ochranné pro-
středky. 

 

Prostředí v provozu  a povaha čerpaných 
kapalin a kalů jsou takové,  že při ucpání 
vnitřních částí ventilů je často velmi obtížné 
s nimi manipulovat. Proto má obsluha ven-
tilů v těchto případech možnost požádat o 
pomoc pracovníky údržby.   

 

Všichni pracovníci byli instruování o povin-
nosti okamžitě hlásit všechny poruchy na 
krytech a bezpečnostních prvcích, aby tyto 
mohly být neprodleně opraveny. 

 

Obvyklou příčinou přehřívání čerpadel je 
ucpané sací nebo výtlačné potrubí. Obsluha 
čerpadel byla instruována, aby při čištění 
ucpaného potrubí postupovala se zvýšenou 
opatrností, protože v důsledku zvýšené tep-
loty dochází k dalšímu zvýšení tlaku v čerpa-
dle, který by při otevření ventilů mohl způso-
bit prudký únik dopravovaného materiálu. 

 

 

5.24.  Kvantifikace míry rizika 
Vyhodnocování rizik není exaktní vědou. V podstatě zohledňuje několik základních faktorů, 
jako je pravděpodobnost, že dojde k nežádoucí události, úrazu, nehodě apod.; závažnost ná-
sledků této nežádoucí události ve smyslu rozsahu zranění, poškození zdraví nebo škody na 
majetku; počet osob vystavených riziku; četnost vystavení nebezpečné situaci. 
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5.25.  Metody kvantifikace rizika 
Kvantifikaci rizika lze provádět celou řadou jednoduchých postupů. ve formě výpočtů nebo 
nomogramů. 

Základní metoda kvantifikace rizika 

V nejjednodušším případě lze při "matematickém" stanovení míry rizika vycházet ze vztahu: 

Stupeň rizika = pravděpodobnost (P) x závažnost (Z) x četnost (frekvence F) 

přičemž jednotlivé faktory jsou vyjádřeny stupnicí od 1 do 10 (tabulky 3.2 až 3.4). Výsledná 
míra rizika je pak číslo v rozsahu od 1 do 1000, na jehož základě se určí "termín", do kdy je 
nutno podniknout příslušná preventivní opatření (tabulka 3.5). 

 

Tabulka 3.2 Pravděpodobnostní rozsah rizika 

Pravděpodobnost (P) Definice 
10 Nevyhnutelné riziko 
9 Téměř jisté riziko 
8 Velmi pravděpodobné riziko 
7 pravděpodobné riziko 
6 Více než padesátiprocentní možnost rizika 
5 Padesátiprocentní možnost rizika 
4 Méně než padesátiprocentní možnost rizika 
3 Málo pravděpodobné riziko 
2 Vysoce nepravděpodobné riziko 
1 Téměř vyloučené riziko 

 

Tabulka 3.3 Závažnost následků rizika 

Závažnost (Z) Definice 
10 Úmrtí osoby nebo osob 
9 Trvalá plná invalidita, mimořádně závažné trvalé poškození zdraví 
8 Trvalá částečná invalidita, závažné trvalé poškození zdraví 
7 Trvalá částečná invalidita, méně závažné trvalé poškození zdraví 
6 Pracovní neschopnost přesahující 3 týdny s jistými trvalými násled-

ky 
5 Pracovní neschopnost přesahující 3 týdny bez trvalých následků 
4 Pracovní neschopnost od 3 dnů do 3 týdnů bez trvalých následků 
3 Pracovní neschopnost nepřesahující 3 dny bez trvalých následků 
2 Drobné zranění bez prac. neschopnosti a bez následků 
1 Neočekává se zranění osob 
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Tabulka 3.4 Frekvence (četnost) vzniku nebezpečných situací 

Frekvence (F) Definice 
10 Nebezpečná situace je permanentní 
9 Nebezpečná situace vzniká jednou za 30 sekund 
8 Nebezpečná situace vzniká jednou za minutu 
7 Nebezpečná situace vzniká jednou za 30 minut 
6 Nebezpečná situace vzniká jednou za hodinu 
5 Nebezpečná situace vzniká jednou za směnu 
4 Nebezpečná situace vzniká jednou za týden 
3 Nebezpečná situace vzniká jednou za měsíc 
2 Nebezpečná situace vzniká jednou za rok 
1 Nebezpečná situace vzniká jednou za 5 let 

 

Tabulka 3.5 Naléhavost realizace preventivních opatření 

Stupeň rizika Naléhavost realizace preventivních opatření 
800-1000 Okamžitá opatření 
600-800 Opatření provést do týdne 
400-600 Opatření provést do měsíce 
200-400 Opatření provést do roka 
Pod 200 Není třeba realizovat žádná zvláštní opatření,  pravidelně kontrolovat 
 

 Alternativní metoda kvantifikace rizika 

Jako alternativu výše popsané základní metody lze uvést výpočet podle vzorce: 

Stupeň rizika = frekvence x (závažnost x možné poškození zdraví x pravděpodobnost) 

kde za frekvenci dosazujeme četnost výskytu nebezpečné situace a závažností se rozumí po-
čet současně ohrožených osob. Hodnoty možného poškození zdraví a pravděpodobnosti vzni-
ku nebezpečné situace jsou v rozsahu od 1 do 50 a k jejich orientačnímu určení se  používají   
tabulky 3.6 až 3.8. 

Tabulka 3.6 Možné poškození zdraví 

MPZ Definice 
50 Úmrtí osoby nebo osob 
45 Ztráta dvou končetin, obou očí apod. 
40 Ztráta sluchu 
30 Ztráta jedné končetiny, jednoho oka apod. 
15 Zlomenina ruky 
1 Oděrka 
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Podle konkrétní situace se číselné hodnoty pro jednotlivé možné druhy úrazů či poškození 
zdraví určí interpolací. Stejným postupem se za použití tabulky 3.7 určí pravděpodobnost 
výskytu nebezpečné situace. 

Tabulka 3.7 Pravděpodobnost  výskytu nebezpečné situace 

Pravděpodobnost Definice 
50 Permanentní výskyt nebezpečné situace 
35 Nebezpečná situace nastává jednou za hodinu 
25 Nebezpečná situace nastává jednou za den 
15 Nebezpečná situace nastává jednou za týden 
10 Nebezpečná situace nastává jednou za měsíc 
5 Nebezpečná situace nastává jednou za rok 
1 Nebezpečná situace je nepravděpodobná 

 

Tabulka 3.8 Naléhavost realizace preventivních opatření 

Stupeň rizika Naléhavost realizace preventivních opatření 
vyšší než 100 Okamžitá opatření 
50-100 Opatření provést tentýž den 
25-50 Opatření provést do týdne 
10-25 Opatření provést do měsíce 
1-10 Opatření provést do 3 měsíců 

 

Některé v praxi používané úpravy metodiky kvantifikace rizika 

Řada podniků nebo institucí používá tyto metodiky v různých úpravách. Jako příklad uveďme 
početní postup používaný britským Národním institutem pro bezpečnost a řízení nákladů 
(NISCC). Vychází ze čtyř kritérií: pravděpodobnost výskytu rizikové situace (PV); počet 
ohrožených osob (PO); stupeň možného poškození zdraví (SPZ); četnost vystavení zdroji 
nebezpečí (VZN). Konkrétní hodnoty jednotlivých kritérií jsou dále uvedeny v  tabulkách 3.9 
až 3.14. 

Tabulka 3.9 Pravděpodobnost výskytu rizikové situace (PV) 

Hodnota PV Možnost výskytu rizika Upřesnění 
0 Nemožná Nemůže nastat 
0,1 Téměř nemožná Může nastat jen za mimořádných okolností 
0,5 Vysoce nepravděpodobná Teoreticky se může vyskytnout 
1 Nepravděpodobná Mohla by se vyskytnout 
2 Možná Ale nikoli obvyklá 
3 Padesátiprocentní možnost Může nastat 
4 Pravděpodobná Nebude žádným překvapením 
5 Vysoce pravděpodobná Lze ji očekávat 
20 Jistá Nepochybně nastane 
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Tabulka 3.10 Počet ohrožených osob PO 

Hodnota PO Počet ohrožených osob 
1 1 až 2 osoby 
2 3 až 7 osob 
3 8 až 15 osob 
4 16 až 50 osob 
5 více než 50 osob 

 

Na základě stanovené pravděpodobnosti výskytu rizikové události a počtu ohrožených osob 
se určí tzv. "číslo rizika" označované RAN (Risk Analysis Notation): RAN = PV x PO 

Konkrétní hodnoty čísla RAN jsou patrné z  tabulky 3.11. 

 

 

Tabulka 3.11 Hodnoty čísla RAN 

Prav-
děpod.    
výskytu 

Nemož-
nost 

Téměř 
nemož. 

Vysoce   
neprav-
děpod. 

Ne-
pravdě-
pod. 

Možná Možná 
na 50%

Pravdě-
podob. 

Vysoce 
pravděp 

Jistá 

Počet 
osob 

PV=0 PV=0,1 PV=0,5 PV=1 PV=2 PV=3 PV=4 PV=5 PV=20 

NP=1 0 0,1 0,5 1 2 3 4 5 20 
NP=2 0 0,2 1 2 4 6 8 10 40 
NP=3 0 0,3 1,5 3 6 9 12 15 60 
NP=4 0 0,4 2 4 8 12 16 20 80 
NP=5 0 0,5 2,5 5 10 15 20 25 100 
 

 

 

Tabulka 3.12 Stupeň možného poškození zdraví SPZ 

Hodnota SPZ Popis poškození zdraví 
0,1 Škrábnutí/modřina 
0,5 Tržná rána nebo příznaky lehčího onemocnění 
1 Zlomenina menší kosti nebo dočasné lehčí onemocnění  
2 Zlomenina větší kosti nebo trvalé lehčí onemocnění  
3 Ztráta jedné končetiny nebo oka nebo dočasné závažné onemocnění  
4 Ztráta dvou končetin nebo obou očí nebo trvalé závažné onemocnění 
5 Smrt 
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Tabulka 3.13  Četnost vystavení zdroji nebezpečí VZN 

Hodnota VZN Četnost vystavení zdroji nebezpečí 
0,1 Velmi zřídka 
0,2 Jedenkrát ročně 
1 Jedenkrát za  měsíc 
2 Jedenkrát za  týden 
3 Jedenkrát za  den 
4 Jedenkrát za  hodinu 
5 Stále 

 

Na základě stanoveného stupně poškození zdraví a četnosti vystavení nebezpečí se určí tzv. 
"číslo zdroje nebezpečí" označované HAN (Hazard Analysis Notation): 

HAN = SPZ x VZN 

Konkrétní hodnoty čísla HAN jsou patrné z tabulky 3.14. 

 

Tabulka 3.14 Hodnoty čísla HAN 

 Četnost Řídká Roční Měsíční Týdenní Denní Hodinová Stálá 
Poškození  SPZ/VZN 0,1 0,2 1 2 3 4 5 
Odřenina 0,1 0,01 0,02 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
Tržná rána 0,5 0,05 0,1 0,5 1 1,5 2 2,5 
Lehčí fraktura ap. 1 0,1 0,2 1 2 3 4 5 
Těžší fraktura ap. 2 0,2 0,4 2 4 6 8 10 
Ztráta oka atd. 3 0,3 0,6 3 6 9 12 15 
Ztráta končetin ap. 4 0,4 0,8 4 8 12 16 20 
Smrt 5 0,5 1 5 10 15 20 25 

 

Součin HAN x RAN pak udává tzv. "stupeň nebezpečí" HRN (Hazard Rating Notation), pod-
le něhož se pak události přidělí příslušný stupeň (přijatelnosti) rizika (tabulka 3.15). 

 

 

Tabulka 3.15 Vyhodnocení rizika 

HRN 0 až 1 1 až 5 5 až 10 10 až 50 50 až 100 100 až 500 500 až 
1000 

RIZIKO přijatelné velmi 
nízké 

nízké významné vysoké velmi vy-
soké 

nepřijatelné

 

Uvedený postup určení stupně rizika je všeobecně používán,  ale u některých firem se může 
lišit číselné hodnocení jednotlivých faktorů. Pro porovnání uveďme úpravu používanou fir-
mou SAMSUNG (tabulky 3.16 až 3.20). 
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Tabulka 3.16 Alternativní hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizikové situace PV 

Hodnota PV Možnost výskytu rizika Upřesnění 
0 Nemožná Nemůže nastat 
0,1 Téměř nemožná Může nastat jen za mimořádných okolností 
0,5 Vysoce nepravděpodobná Teoreticky se může vyskytnout 
1 Nepravděpodobná Mohla by se vyskytnout 
2 Možná Ale nikoli obvyklá 
5 Padesátiprocentní možnost Může nastat 
8 Pravděpodobná Nebude žádným překvapením 
10 Vysoce pravděpodobná Lze ji očekávat 
15 Jistá Nepochybně nastane 

 

Tabulka 3.17 Alternativní hodnocení počtu ohrožených osob PO 

Hodnota PO Počet ohrožených osob 
1 1 až 2 osoby 
2 3 až 7 osob 
4 8 až 15 osob 
8 16 až 50 osob 
12 více než 50 osob 
 

Tabulka 3.18 Alternativní hodnocení stupně možného poškození zdraví SPZ 

Hodnota SPZ Popis poškození zdraví 
0,1 Škrábnutí/modřina 
0,5 Tržná rána nebo příznaky lehčího onemocnění 
1 Zlomenina menší kosti nebo dočasné lehčí onemocnění  
2 Zlomenina větší kosti nebo trvalé lehčí onemocnění  
4 Ztráta jedné končetiny nebo oka nebo dočasné závažné onemocnění  
8 Ztráta dvou končetin nebo obou očí nebo trvalé závažné onemocnění 
15 Smrt 
 

Tabulka 3.19 Alternativní hodnocení četnosti vystavení zdroji nebezpečí VZN 

Hodnota VZN Četnost vystavení zdroji nebezpečí 
0,1 Velmi zřídka 
0,2 Jedenkrát ročně 
1,0 Jedenkrát za  měsíc 
1,5 Jedenkrát za  týden 
2,5 Jedenkrát za  den 
4,0 Jedenkrát za  hodinu 
5,0 Stále 
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Tabulka 3.20 Alternativní vyhodnocení rizika 

HRN 0 až 1 2 až 4 5 až 9 10 až 49 50 až 99 100 až 499 500 až 1000 
RIZIKO přijatelné velmi nízké nízké vý-

znamné 
vysoké velmi vy-

soké 
extrémní 

HRN vyšší než 1000 
RIZIKO nepřijatelné 

 

Další užitečnou pomůckou pro stanovení míry vyhodnocovaného rizika je nomogram uvede-
ný v Příloze 1. Nejprve se stanoví (odhadne) pravděpodobnost výskytu (shora dolů: bezpro-
středně s jistotou hrozící; velmi pravděpodobná; pravděpodobná; nepravděpodobná; velmi 
nepravděpodobná; prakticky nemožná). Z tohoto místa se vede přímka přes bod označující 
četnost expozice (shora dolů: velmi řídká - jednou ročně nebo méně; řídká - několikrát za rok; 
neobvyklá - jedenkrát za měsíc; příležitostná - jedenkrát za týden; častá - každodenní; sou-
stavná). Tato přímka se vede až ke referenční čáře. Od ní se zalomí k příslušnému bodu na 
stupnici označující možné následky, které jsou patrné z  tabulky 3.21 (v nomogramu shora 
dolů). 

 

Tabulka 3.21 Hodnocení závažnosti následků nehod 

Možné následky Poškození zdraví Škody na majetku 
Katastrofální Velmi četné oběti na životech Přesahující 500 mil. Kč 
Tragické Četné oběti na životech Přesahující 50 mil. Kč 
Velmi závažné Smrtelná zranění Přesahující 5 mil. Kč 
Závažné Těžká zranění Přesahující 500 000 Kč 
Důležité Pracovní neschopnost Přesahující 50 000 Kč 
Patrné Lehčí zranění Přesahující 5 000 Kč 

Protažení čáry dále doprava určí velikost míry rizika, která vymezí závažnost rizika (velmi 
vysoké - MR vyšší než 300, až po zanedbatelné - MR pod cca 16). Další část nomogramu 
(příloha 1b) umožní určit efektivnost nákladů na opatření zamezující riziku. Postup je obdob-
ný. Spojíme rizikový faktor s bodem na stupnici udávající, do jaké míry budeme riziko elimi-
novat (od částečného snížení - 10 % přes střední eliminaci - 50 % až po celkové odstranění 
rizika - 100%). Na referenční čáře se pak přímka zalomí ke stupnici udávající celkové nákla-
dy potřebné k realizaci uvažovaných opatření (od 1 500 Kč až po 5 mil. Kč). Na stupnici 
vpravo pak odečteme, do jaké míry bude zavedení preventivních opatření efektivní z hlediska 
nákladovosti (velmi užitečné - efektivita nákladů vyšší než 20; ospravedlnitelné - efektivita v 
rozmezí 9 až 20; sporné - efektivita pod 9 – nikoli procent!).   

V příloze 2 je uvedena tabulka pro vyhodnocování míry rizika podle dříve uvedených kritérií  
a postupů, popisující vlastnosti zdrojů nebezpečí pro jednotlivé aspekty pracovní činnosti při 
ruční manipulaci s břemeny podle povahy manipulovaného nákladu, pracovního prostředí  a 
nároků kladeného na pracující osoby, případně jiných faktorů.  
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5.26.  Návrh metodiky hodnocení rizik 
Na základě výše uvedených alternativ a dosavadních zkušeností byl na institutu bez-
pečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava jako součást řešení grantového projektu GAČR 
číslo 105/00/197 ve spolupráci s britskou poradenskou a konzultační firmou TACT vypraco-
ván návrh metodiky hodnocení rizik vhodný pro použití v podmínkách České republiky. Ná-
vrh vychází ze známých kritérií hodnocení, jimiž jsou: 

a) pravděpodobnost výskytu rizikové situace (PV – tabulka 3.22); 

b) četnost (frekvence) vystavení zdroji rizika (FE – tabulka  3.23); 

c) stupeň možného poškození zdraví (PZ – tabulka 3.24); 

d) počet ohrožených osob (PO – tabulka 3.25). 

Takto určené koeficienty se vynásobí podle vztahu:  

MR = PV * FE * PZ * PO 

a výsledkem je „slovní“ hodnocení míry rizika (MR) sestavené do tabulky 3.26.   

Ačkoliv tato (a podobné) metody hodnocení rizika působí na první pohled dosti subjektivně, 
praktické zkušenosti kupodivu  prokázaly, že hodnocení dané situace prováděná různými oso-
bami (i s rozdílnou úrovní znalostí a zkušeností) se natolik shodují, že lze hovořit o značné 
použitelnosti  podobných postupů. 

Tabulka 3.22 Hodnoty čísla PV 

PV Pravděpodobnost výskytu rizikové situace PV 
0 Nemožnost Nemůže nikdy nastat 
0,1 Téměř vyloučeno Může nastat jen za extrémních okolností 
0,5 Vysoce nepravděpodobné Ale přesto představitelné 
1 Nepravděpodobné Ale může nastat 
2 Možné Ale neobvyklé 
5 Vyrovnaná šance Mohlo by se stát 
8 Docela dobře možné Nepřekvapující 
10 Pravděpodobné Nutno očekávat 
15 Jisté Nepochybně nastane 

 

Tabulka 3.23 Hodnoty čísla FE  

FE Četnost (frekvence) vystavení zdroji rizika FE 
0,1 Zřídka 
0,2 Jednou ročně 
1,0 Jednou měsíčně 
1,5 Jednou týdně 
2,5 Jednou denně  
4,0 Každou hodinu 
5,0 Neustále 

 

Tabulka 3.24 Hodnoty čísla PZ  
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PZ Stupeň možného poškození zdraví PZ 
  0,1 Odřenina/modřina 
  0,5 Tržná rána/velmi lehké onemocnění 
  1,0 Zlomenina menší kosti/lehké (krátkodobé) onemocnění 
  2,0 Zlomenina větší kosti/lehké trvalé následky 
  4,0 Ztráta jedné končetiny nebo oka/vážné onemocnění (nikoli trvalé) 
  8,0 Ztráta dvou končetin (očí)/závažné onemocnění s trvalými následky 
15,0 Smrtelný úraz/smrtelné onemocnění 

 
Tabulka 3.25 Hodnoty čísla PO 

PO Počet ohrožených osob PO 
  1 1 – 2 osoby 
  2 3 – 7 osob 
  4 8 – 15 osob 
  8 16 – 50 osob 
12 Více než 50 osob 

 

Tabulka 3.26 Celková míra rizika 

MR Riziko 
0 - 1 Zanedbatelné 
2 - 5 Velmi nízké 
6 - 10 Nízké 
11 - 50 Znepokojující 
51 - 100 Vysoké 
101 - 500 Velmi vysoké 
501 - 1000 Extrémní 
1000 a více Absolutně nepřijatelné 

 

Pro ilustraci uveďme konkrétní případ hodnocení rizika pracovní operace řezání na pásové 
pile. Pracovník dlouhodobě řeže prkna na pásové pile, která není opatřena ochranným krytem, 
a přidržuje řezaný materiál rukou. 

Určení jednotlivých koeficientů: 

Pravděpodobnost výskytu nebezpečné situace: Nikoho samozřejmě nepřekvapí, dojde-li ke 
kontaktu ruky pracovníka s oběžným listem pily –  PV = 8. 

Četnost vystavení zdroji rizika: Obsluha pracuje s pilu po celou směnu – pracovník je tedy 
vystaven nebezpečí neustále – FE = 5. 

Stupeň poškození zdraví: hrozí ztráta jedné končetiny (amputace ruky) – PZ = 4. 

Počet ohrožených osob: jedna (samotný pracovník) –  PO = 1. 

MR = PV * FE * PZ * PO = 160 (velmi vysoká míra rizika) 
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Hodnocení rizik samozřejmě není samoúčelným procesem, na jeho konci musí vždy stát zvý-
šení bezpečnosti. Pokusme se proto snížit hodnoty jednotlivých koeficientů tak, aby míra rizi-
ka vyšla přijatelněji. V uvedeném případě je zřejmé, že nelze snížit počet ohrožených osob (a 
tím riziko eliminovat). To by totiž znamenalo plnou automatizaci celého pracovního úkonu, 
tedy značnou investici o pochybné návratnosti. Podobně nelze snížit četnost vystavení nebez-
pečí – pracovník by měl zbytečné prostoje. Zbývá tedy zaměřit se snížení pravděpodobnosti 
výskytu rizikové situace a  snížení zdravotních následků.  Konkrétním preventivním opatře-
ním v daném případě bude jednak instalace krytu pilového listu  (omezí na minimum velikost 
nebezpečné zóny) a vodítek řezaného obrobku (udrží obrobek v požadované poloze a zabrání 
jeho uklouznutí), jednak používání přítlačných přípravků při řezání (ruce a tělo pracovníka se 
nedostanou do blízkosti nebezpečné zóny). Tím se zamezí riziku přímého kontaktu pracovní-
ka s řezným nástrojem (bude se pohybovat mimo nebezpečnou zónu).  Riziková situace je 
tedy vysoce nepravděpodobná (PV = 0,5) a pracovníkovi hrozí nejvýše drobná tržná rána (PZ 
= 0,5). Po vynásobení vychází MR = 1,25, tedy velmi nízká míra rizika. 

5.27.  Typizovaná vyhodnocení rizik 
Jistá rizika pro určitý typ pracoviště nebo pracovní činnosti se vyhodnocují pouze jednou. V 
případě, že organizace má několik podobných lokalit nebo v ní probíhá několik podobných 
pracovních činností, je potom vhodné vypracovat jediné typizované vyhodnocení rizik, které 
bude platit pro všechna podobná pracoviště nebo činnosti. Podobná praxe je vhodná i v přípa-
dech, kdy pracovníci vykonávají činnost spojenou se specifickými úkoly mimo sídlo organi-
zace (např. instalace telefonních linek, záruční opravy a údržba u spotřebitele). 

Aby bylo typizované vyhodnocení rizik co nejefektivnější, je třeba: 

a) 

b) 

brát v úvahu "nejhorší možné" situace; 

zahrnout do hodnocení příslušná ustanovení o následné kontrole potřebných opatření, 
která byla učiněna na základě vyhodnocení rizik s ohledem na specifika jednotlivých 
pracovišť nebo činností. 

V některých případech se mohou vyskytovat rizika, která jsou specifická pouze pro určité 
situace. Pak je často vhodné zahrnout tato rizika do samostatné kapitoly typizovaného 
vyhodnocení rizik. 

5.28.  Aktualizace vyhodnocení rizik 
Vyhodnocení rizik není jednorázový proces. Při každé podstatné změně na pracovišti, změně 
výrobního postupu nebo činnosti, při zavedení nového strojního vybavení nebo výrobního 
postupu apod. je nutno provést nové hodnocení rizik, stejně jako v případě, kdy se objeví rizi-
ka nová, dosud neznámá. I kromě těchto případů je třeba hodnocení rizik pravidelně podrobo-
vat kontrole a aktualizaci. Optimální postup představuje vhodná kombinace bezpečnostních 
prověrek a monitorovacích technik, na základě nichž lze určit potřebu zavedení nápravných 
nebo dodatečných opatření. Monitorovací systém se skládá z následujících složek: 

a) preventivní kontrolní prohlídky; 

b) bezpečnostní prověrky prováděné  zástupci zaměstnanců; 

c) pravidelné povinné bezpečnostní prověrky a kontroly prováděné zaměstnavatelem; 

d) bezpečnostní prověrky prováděné inspektoráty bezpečnosti práce; 
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e) analýza pracovní úrazovosti a chorob z povolání; 

f) kontrola stavu ovzduší; 

g) bezpečnostní audity. 

Užitečné reaktivní informace a porovnání praktické činnosti organizace na poli bezpečnosti a 
ochrany před riziky, zejména ve smyslu dodržování zákonných norem a předpisů,  lze získat 
rovněž pomocí: 

a) 

b) 

c) 

vyšetřování příčin úrazů, poškození zdraví a chorob z povolání; 

vyšetřování příčin vzniku materiálních škod na majetku, zařízení a vybavení orga-
nizace; 

vyšetřování nežádoucích situací, při kterých nedošlo k žádné škodě, ale které by  
za jistých okolností mohly mít mnohem závažnější následky. 

Četnost prověrek a aktualizace vyhodnocení rizik závisí na úrovni a míře rizika při dané čin-
nosti a časový interval mezi nimi by v žádném případě neměl přesáhnout deset let. Aktualiza-
ce je rovněž nutná při každé závažnější nehodě buď přímo v organizaci, nebo i jinde, jedná-li 
se o typ nehody, ke které by v dané organizaci mohlo rovněž dojít, a dále tehdy, ukáže-li se, 
že při vyhodnocení rizik  byly opomenuty některé důležité skutečnosti. 

5.29.  Ovládnutí rizik 
Jakmile byly zdroje nebezpečí a možná rizika identifikovány a vyhodnoceny, je povinností 
zaměstnavatele buď zabránit vzniku potenciálně nebezpečných situací nebo daná rizika 
ovládnout. Hodně zde záleží na velikosti míry zbytkového rizika, které zůstane po realizaci 
preventivních opatření. Často je nutno prověřit úroveň kvalifikace pracovníků ještě před tím, 
než jsou pověřeni jistými činnostmi (např. při práci s elektrickou instalací). 

Opatření pro ovládnutí rizik lze uspořádat podle závažnosti rizik do následujícího soupisu: 

1. Celková eliminace rizika, tedy zákaz určitých činností nebo zákaz používání urči-
tých nebezpečných látek. 

2. Substituce nebezpečných materiálů nebo činností méně rizikovými látkami nebo 
operacemi. 

3. Uzavření zdroje rizika a zamezení přístupu k němu. 

4. Instalace bariér nebo bezpečnostních prvků pro zamezení přístupu k nebezpečným 
místům strojního a jiného vybavení. 

5. Zavedení systémů bezpečné práce redukujících riziko na přijatelnou úroveň. 

6. Vypracování (písemné)  instrukcí a návodů zajišťujících bezpečnou práci a obslu-
hu zařízení, s nimiž musí být příslušní pracovníci prokazatelně seznámeni a musí 
jim porozumět.  

7. Odpovídající kontrolní činnost zaměřená zejména na mladé a nezkušené pracov-
níky. 

8. Bezpečnostní školení pracovníků zaměřené na uvědomění si rizik a zdrojů nebez-
pečí. 
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9. Zajištění informovanosti (např. pomocí výstražných značek a upozornění). 

10. Poskytování osobních ochranných prostředků (např. pro ochranu očí, rukou, hlavy, 
dýchacích orgánů a jiných částí těla). 

V mnoha případech je ovšem nezbytná kombinace různých opatření. Je třeba zdůraznit sku-
tečnost, že ve výše uvedeném seznamu stoupá náročnost na kontrolní činnost vedoucích pra-
covníků úměrně shora dolů, tedy při zákazu (nepřipuštění) jistých činností nebo práce         s 
určitými materiály není nutná žádná kontrola, zatímco používání osobních ochranných pro-
středků vyžaduje časté a pravidelné prověřování. 

Při zpracování hodnocení a ovládání rizik  je nezbytné zaměřit se zejména na obecně se vy-
skytující nebezpečné faktory a situace, jako například: pády osob z vyšší úrovně na nižší; pá-
dy předmětů nebo materiálů; pády osob na stejnou úroveň; pády do nádrží a zásobníků; ruční 
manipulace s předměty a materiály; provoz motorových vozidel; požáry; výbuchy; elektrická 
zařízení; výkopové práce;  nahromadění energie; kontakt s horkými či studenými povrchy; 
stlačený vzduch; mechanická manipulace a zvedání předmětů; hluk a vibrace; biologická či-
nidla; radiace; nepříznivé počasí; nebezpečné látky; skladování potravin; čištění a údržba; 
teplota a větrání pracoviště (mikroklimatické podmínky); osvětlení apod. 
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6.  Systémy bezpečnostního managementu 
 

Základem úspěšného bezpečnostního managementu je zavedení a používání efektivních ma-
nažerských systémů zaměřených zejména na prevenci nehod, úrazů a dalších nežádoucích 
událostí, v jejichž důsledku může organizace utrpět ekonomické ztráty. Tyto manažerské sys-
témy by měly identifikovat jednak základní standardy, které je třeba při činnosti organizace 
dodržovat, jednak systémy monitorování a kontroly dosažení těchto standardů. Systémy mo-
nitorování úrovně bezpečnosti mohou být jednak povahy aktivní, jako jsou bezpečnostní audi-
ty nebo prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví, jednak povahy reaktivní, jako hlášení, zázna-
my o vyšetřování pracovních úrazů, statistiky pracovní úrazovosti a chorob z povolání, statis-
tiky poskytování první pomoci apod. Všechny složky monitorovacího systému poskytují in-
formace o úrovni činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany před riziky a jejich součástí musí 
být i záznam, přenos a analýza získaných údajů. 

Z hlediska prevence nežádoucích událostí mají mnohem vyšší účinnost systémy aktivní, které 
monitorují a hodnotí úroveň bezpečnosti a poskytují vedoucím pracovníkům a ostatním za-
městnancům nezbytnou zpětnou vazbu. Způsob monitorování činnosti v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví není závazně předepsán, takže pro různé situace a okolnosti je možné používat 
různé postupy a techniky, které poskytnou obraz o dosažené úrovni v rámci pracoviště, pro-
vozní jednotky nebo celé organizace s ohledem na určitý pracovní postup nebo celý výrobní 
komplex. Kromě jiných mezi aktivní monitorovací techniky patří: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

nepřímé monitorování činnosti na úseku BOZP, kdy vedoucí pracovníci prověřují 
kvantitu a kvalitu monitorovací činnosti svých podřízených; 

procedury,  které monitorují  plnění úkolů přidělených jednotlivým vedoucím pra-
covníkům nebo provozům např. pomocí měsíčních nebo kvartálních hlášení; 

periodické prověřování dokumentace s cílem zjistit, že jsou plněny standardy vzta-
hující se ke zlepšení kultury a bezpečnosti práce, např. zda  byly všem vedoucím 
pracovníkům stanoveny vhodné úkoly, jejichž plnění je pravidelně kontrolováno 
nebo zda byly zváženy všechny potřeby týkající se proškolování pracovníků a zda 
tato školení probíhají; 

systematické prohlídky a kontroly pracovišť, provozů a zařízení prováděné nadří-
zenými pracovníky a údržbáři  nebo společnými týmy vedoucích pracovníků, bez-
pečnostních techniků a zaměstnanců, jejichž cílem je zajištění soustavné kontroly 
účinnosti bezpečnostních prvků strojního vybavení; 

kontrola stavu životního a pracovního prostředí a periodické preventivní zdravotní 
prohlídky pro ověření účinnosti opatření na ochranu zdraví a včasné zjištění  škod-
livých zdravotních účinků; 

systematické přímé pozorování pracovních postupů a návyků jednotlivých pracov-
níků jejich nejbližšími nadřízenými pro zjištění dodržování bezpečnostních předpi-
sů a nařízení, zejména pokud se týká ovládání jednotlivých rizik. 
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6.1. Monitorovací  techniky bezpečnosti práce používané v zemích Evropské unie 
Na pracovištích se používá celá řada monitorovacích postupů zaměřených na bezpečnost a 
ochranu před riziky a identifikaci zdrojů nebezpečí. 

6.1.1. Bezpečnostní "vzorkování"  
Tento postup vyhodnocuje pomocí namátkových kontrol  možnost výskytu nežádoucích situ-
ací na pracovišti nebo při určité pracovní operaci tím, že identifikuje nedostatky v zajištění 
bezpečnosti nebo různá opomenutí. Oblast kontroly je rozdělena do jednotlivých sekcí a kaž-
dé sekci je přidělen zkušený pozorovatel, který podle předem dohodnutého postupu prochází 
přidělenou oblast a po určenou dobu (např. 15 minut) zaznamenává do formuláře konkrétní 
zjištěné skutečnosti týkající se jednotlivých bezpečnostních aspektů, které hodnotí pomocí 
bodové stupnice. Jedná se např. o pořádek a čistotu na pracovišti (max. 10 bodů), používání 
osobních ochranných prostředků (max. 10 bodů), používání správných postupů při ruční ma-
nipulaci s materiálem (max. 5 bodů), skladování chemikálií (max. 5 bodů), manipulaci s che-
mikáliemi (max. 5 bodů), vnitřní dopravu (max. 5 bodů), stav přístupových komunikací (max. 
5 bodů), teplotu (max. 5 bodů), větrání (max. 5 bodů), hlučnost (max. 5 bodů), výskyt škodli-
vých plynů a par (max. 5 bodů), zařízení pro poskytování první pomoci (max. 5 bodů), pro-
středky požární ochrany (max. 10 bodů), stav nástrojů a nářadí (max. 10 bodů), hygienické 
vybavení pracovišť včetně zařízení pro odpočinek a stravování (max. 10 bodů), stav strojů  a 
zařízení (max. 10 bodů), bezpečnost staveb a konstrukcí (max. 10 bodů) atd. 

Pracovníci, kteří tyto kontroly provádějí, by měli být speciálně školení a měli by mít hluboké 
znalosti o výrobních procesech a pracovních postupech aplikovaných na daném pracovišti. 
Výsledky kontrol jsou pak zpracovávány pracovníky zodpovědnými za BOZP nebo pověře-
nými odborníky a vhodnou formou prezentovány. Jedná se o velmi účinný postup, který po-
dává obraz o celkové účinnosti managementu bezpečnosti a ochrany před riziky na jednotli-
vých pracovištích. 

6.1.2 . Analýza a snižování škod 
Analýza škod a techniky zaměřené na sledování nákladů způsobených poškozením zařízení 
při nežádoucích událostech vycházejí ze skutečnosti, že nehody, při nichž nedojde k úrazu 
osob, jsou stejně důležité jako ty, při nichž osoby zranění utrpěly. Odstranění příčin "bezúra-
zových" nehod v mnoha případech zabrání vzniku úrazů nebo poškození zdraví. 

Uvažme např. situaci, kdy se ve skladu zřítí uskladněné palety se zbožím a jen těsně minou 
pracovníka skladu. Nedošlo k úrazu a nehoda ani nemusí být zaznamenána, ale mohlo dojít k 
poškození zboží, palet, vybavení skladu, potrubí, podlahy atd. avšak dojde-li k podobné udá-
losti podruhé, mohl by být někdo vážně zraněn nebo dokonce usmrcen. taková nehoda by pak 
samozřejmě zaznamenána byla. 

Pokud po první nehodě dojde k odstranění jejích příčin (špatné uložení, vadné palety, uložení 
příliš na vysoko, uložení na nerovné podlaze), zabrání se tak případnému úrazu při jejím zo-
pakování. Navíc pak nezávislé vyčíslení nákladů spojených s nápravou škod (oprava zařízení 
a vybavení, náklady na údržbu, opravy nosné konstrukce, mzdy apod.) jen zdůrazní potřebu 
bezpečné práce a vyšších nároků na dohled a kontrolní činnost. Nejúčinnější metodou, jak 
vedoucí pracovníky zainteresovat na bezpečnosti práce, pak je jejich osobní finanční podíl  na 
náhradě škod. Manažeři si musí uvědomit, že časté případy poškození majetku, strojů, za-
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řízení a ostatního vybavení jsou evidentním důkazem špatné práce na úseku bezpečnosti a 
ochrany před riziky. 

Analýza a snižování škod mají za  cíl zvýšení bezpečnosti na pracovištích a vyžadují pečlivý 
přístup a spolupráci všech pracovníků, kteří  zaregistrují situaci, jež může vést k nehodě, např. 
poškozený bezpečnostní prvek nebo nefunkční ochrana strojního vybavení. Tato technika je v 
úzké spojitosti se systémem hlášení o zdrojích nebezpečí, který zaznamenává všechna poško-
zení a defekty strojů, konstrukcí a ostatního vybavení. 

6.1.3. Analýza bezpečnosti pracovních operací 
Tato analýza bývá součástí pracovních nebo úkolových studií a je účinným nástrojem odstra-
nění rizik při jednotlivých pracovních  činnostech. Při analýze se každý  výrobní postup roz-
dělí na jednotlivé pracovní operace, zkoumají se  jejich specifická rizika a  navrhují potřebná 
preventivní opatření. Rozsah analýzy je velmi  široký a zahrnuje i např. systém udělování 
oprávnění k určité práci, vliv lidského faktoru, potřeby speciální přípravy obsluhy jed-
notlivých strojů a zařízení, intenzita a četnost kontrol apod. Může být i součástí vyhodnocení 
rizik na pracovištích. 

6.1.4. Bezpečnostní audity 
Při bezpečnostním auditu se každá oblast činnosti organizace na úseku bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci podrobí systematickému kritickému zkoumání, jehož primárním cílem je sní-
žení ztrát. Do analýzy je zahrnut systém práce jako celek, tedy včetně přístupu a jednání ma-
nagementu, výcviku, školení zaměstnanců, všech složek výrobního procesu, systémů bezpeč-
né práce, potřeby osobních ochranných prostředků, havarijních plánů apod. Bezpečnostní 
audit se stejně jako audit účetní zaměřuje na odhalení silných a slabých stránek činnosti 
organizace, tentokrát na úseku rizikovosti a bezpečnosti. 

Základem bezpečnostního auditu je rozsáhlý dokument s celou řadou otázek, pokrývajících 
oblast legislativy a bezpečnostních předpisů, předepsané dokumentace, vyhodnocení rizik, 
systémů bezpečnosti a ochrany zdraví, preventivních a kontrolních opatření, informačních 
systémů, školení a instruktáží atd. Tento dokument je vypracováván na základě předchozích 
zkušeností, analýzy minulých nehod a existujících zdrojů  nebezpečí. Jedním z možných 
úskalí bezpečnostních auditů je skutečnost, že i když pokrývají ve většině případů široký roz-
sah problematiky, pracovníci, kteří audit vykonávají, vycházejí pouze z připraveného doku-
mentu,  a tak se může stát, že některá rizika mohou uniknout pozornosti, protože dokumenta-
ce je prostě nezahrnuje. Jinými slovy, bezpečnostní audit je natolik účinný, nakolik vyčerpá-
vajícím způsobem příslušný pracovník dokumentaci vypracoval. Proto také musí být příslušná 
dokumentace pravidelně aktualizována. 

Při bezpečnostním auditu je třeba jednoznačně dávat přednost jeho kolektivnímu zpracování 
týmem odborníků před individuálním pověřením. na základě bezpečnostního auditu se pak 
vypracovává zpráva, jejíž součástí jsou doporučená krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá 
preventivní a jiná opatření, jejichž zavádění je třeba pravidelně kontrolovat. 

6.1.5. Bezpečnostní prověrky 
Jedná se o detailní zkoumání zaměřené na některé kritické oblasti výrobních operací, jako 
např. bezpeční systémy strojů nebo ruční manipulace  s materiálem. V jiných případech jde o 
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hloubkové prověření celkové situace  v oblasti BOZP na pracovišti, kdy se zkoumá např. čin-
nost managementu zaměřená na bezpečnost a ochranu před riziky, pracovní podmínky        z 
hlediska životního prostředí, opatření zaměřená na ochranu před vznikem chorob z povolání, 
hygienické vybavení pracovišť, opatření na prevenci úrazů a nehod, systém předávání infor-
mací, instruktáží a školení pracovníků  i jiných osob tak či onak s činností organizace spoje-
ných.  

Výsledkem prověrky je ve většině případů kritická zpráva odhalující porušení bezpečnostních 
předpisů a norem, nebezpečné pracovní podmínky a postupy, neadekvátní řídicí a administra-
tivní zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nedostatky v zabezpečení strojního vy-
bavení apod. Zpráva je sestavena na principu nedostatek –  doporučení, přičemž doporučení 
navrhují příslušná opatření včetně časové naléhavosti jejich zavedení v závislosti na míře ri-
zika a finančních nákladech na jeho eliminaci nebo snížení. Cílem zprávy je předložit vedení 
organizace časový program zlepšení činnosti na úseku BOZP, jehož plnění je následně kont-
rolováno opakovanými prověrkami a program je dle potřeby aktualizován. 

6.1.6. Bezpečnostní inspekce 
Bezpečnostní inspekce se provádějí jednak pravidelně a plánovitě, jednak namátkově. 

Plánované pravidelné kontroly 

Tyto kontroly provádí pověřený vedoucí pracovník a/nebo bezpečnostní technik. Inspekce má 
široký základ a zahrnuje kromě jiného prověření celkového stavu údržby, činnosti bezpeč-
nostních systémů, čistoty a pořádku na pracovištích, požární ochrany a dalších specifických 
faktorů důležitých pro zajištění bezpečnosti daného pracoviště. Na rozdíl od hloubkové bez-
pečnostní prověrky popsané v předchozím odstavci se jedná o všeobecnější kontrolu bezpeč-
nosti v daném časovém okamžiku. Cíle kontroly by měly být jasně definovány předem  a je-
jím výsledkem je písemná zpráva jednotlivým vedoucím pracovníkům s návrhem  doporu-
čených opatření. 

 Namátkové kontroly 

Jedná se o neplánovanou kontrolu bezpečnosti pracovišť prováděnou skupinou vybraných 
pracovníků včetně nadřízeného s přímou zodpovědností za dané pracoviště, bezpečnostního 
technika, zástupce odborů, inspektorátu bezpečnosti práce a určených pracovníků obsluhy 
příslušných zařízení. tato skupina pak zkoumá předem určené aspekty bezpečnosti a ochrany 
zdraví, jako např. čistota  a pořádek na pracovišti, zabezpečení strojního zařízení, používání 
osobních ochranných prostředků nebo používání bezpečných pracovních postupů. Tyto kont-
roly se vykonávají v úzké návaznosti na rozhodnutí nadřízených orgánů nebo inspektorátů 
bezpečnosti práce. Opatření vyplývající ze závěrů těchto kontrol je většinou nutno provést 
okamžitě. 

6.1.7. Bezpečnostní analýza projektu. 
Na rozdíl od již existujících rizik, která je možno identifikovat a vyhodnotit nejrůznějšími 
formami bezpečnostního monitorování, je v projektové fázi nutno volit poněkud jiný přístup. 
využívá se zde zkušeností, poznatků, znalostí technologií a výrobních postupů celé řady od-
borníků - projektantů, architektů, dodavatelů strojních a stavebních investic,  inženýrských 
specialistů, odborníků v oblasti BOZP a dalších. Bezpečnostní analýza je dle legislativy zemí 
EU povinnou součástí každého projektu nového zařízení, ať už rozsáhlého, či méně vý-

Ing.Ke - c:\dokumenty\cbu-obu\RARA-CBU\comparative study.doc 64 

 



OS PHGN                              Projekt ČBÚ č.13/2001, „Hodnocení rizik práce v hornictví“
                                     

 

znamného, a ve formě bezpečnostní studie je zpracovávána i pro stávající zařízení. Zahrnuje 
bezpečnostní analýzu celé řady oblastí, jako jsou používané nebezpečné látky (hořlavé, vý-
bušné, toxické, korozívní apod.), bezpečnost navrhovaných či používaných výrobních postu-
pů a technologií a strojního zařízení, likvidace odpadů, tlakové a potrubní rozvody, elektrické, 
energetické a inženýrské sítě, požární a protivýbuchová ochrana, přístupové komunikace, 
práce ve výškách a nad hloubkami, větrání a osvětlení pracovišť, hygienická zařízení, osobní 
ochranné prostředky a v neposlední řadě i zácvik a školení pracovníků. 

Při této analýze je nutná spolupráce odborníků, které mají hluboké zkušenosti a znalosti v 
daných oblastech. Jedná se zejména o architekty, stavbyvedoucí, dodavatele, odborníky z 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, "zástupce hasičů" atd. 

6.1.8. HAZOP (Hazard and Operability Study - Studie provozní bezpečnosti) 
Tato metoda se používá pro vyhodnocení potenciálních rizik u nových provozů a technologií 
zejména v chemickém průmyslu. Je definována jako "aplikace formálního kritického zkou-
mání výrobních a inženýrských postupů (nového) zařízení s cílem identifikace potenciálních 
rizik plynoucích z nesprávné obsluhy nebo špatné funkce jednotlivých složek zařízení       a 
jejich následných dopadů na celé zařízení". Jinými slovy, vychází se z předpokladu, že za 
"normálních" podmínek systém pracuje bezpečně a spolehlivě, a zkoumají se odchylky od 
tohoto stavu a jejich následky.  

Metoda vychází z klíčových slov, jako např. "příliš mnoho", "příliš málo", "jiné než", "stej-
né", "více", "méně" apod., která slouží ke generování otázek typu "co se stane, když", např. 
"Co se stane, když dojde ke značnému zvýšení provozní teploty?" Pak je možné určit přísluš-
ná opatření a zahrnout je do projektu zařízení. 

Použití této metody si vyžaduje vytvoření specielního týmu, jehož členové mají potřebné zna-
losti. 

6.1.9. Analýza typu a následků poruch (Failure Modes and Effects Analysis  –  FMEA) 
Tento postup je založena na identifikaci jednotlivých typů možných poruch každé složky sys-
tému a předpovědi následků těchto poruch. Například porucha redukčního ventilu může mít 
za následek příliš velký přítok do systému, neúměrné zvýšení tlaku v rozvodech nebo vznik 
nežádoucí chemické reakce. Pak je možné se na tyto nežádoucí důsledky a jejich prevenci 
připravit již při stadiu přípravy projektu nebo plánování systému údržby. 

6.1.10.  Analýza chybových stromů (Fault Tree Analysis – FTA) 
Spočívá v určení "vrcholové" nežádoucí  události, kterou hodláme analyzovat, a sestavení  
řetězců jednotlivých příčin na různých hierarchických úrovních a logických vazeb mezi nimi 
na základě pochopení systému. Vyhodnocení stromu chyb je jednak kvalitativní, kdy určíme 
jednotlivé scénáře vedoucí k analyzované nežádoucí události, jednak kvantitativní, kdy určí-
me pravděpodobnost vzniku této události. Po vyhodnocení pak následuje návrh a realizace 
příslušných opatření. Metoda je hodně využívána zejména při kvantitativní analýze rizik. 

6.1.11. Analýza stromů událostí (Event Tree Analysis – ETA) 
Tato metoda je podobná předchozí, ale postupuje se při ní "zdola nahoru". Vychází se  z urči-
té "iniciační události", jako např. porucha tlakového ventilu, a pak se systematicky zvažují 
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všechny důsledky, které tato událost pro systém může mít, včetně případných nežádoucích 
následků, jako např. znečištění životního prostředí, požár apod. 

6.1.12. Konsekvenční analýza 
Konsekvenční analýza je nedílnou součástí bezpečnostních studií a analýzy rizik. Zabývá se 
konkrétními fyzickými účinky jednotlivých poruch systému a škodami způsobenými těmito 
účinky. Zkoumá tedy potenciálně závažné nebezpečné důsledky nehod a jejich možné účinky 
na životní prostředí a zdraví osob. Je důležitým nástrojem rozhodovacího procesu. Obecně 
zahrnuje následující složky: 

a) popis zkoumaného procesu nebo systému; 

b) identifikace nežádoucích událostí; 

c) určení rozsahu výsledných fyzických účinků; 

d) určení rozsahu poškození; 

e) odhad pravděpodobnosti vzniku vypočtených škod; 

f) vyhodnocení rizik podle na základě zavedených kritérií. 

Výsledky konsekvenční analýzy se dotýkají čtyř oblastí: 

a) 

b) 

c) 

d) 

chemického a zpracovatelského průmyslu, jimž poskytnou informace o všech zná-
mých i dosud nepoznaných závažných účincích možných technických poruch v 
provozu a o možných katastrofických důsledcích; 

projektantů průmyslových zařízení, kteří zde získají informace o tom, jak minima-
lizovat následky nehod; 

pracovníků průmyslových provozů a lidí žijících v jejich bezprostřední blízkosti, 
kteří se tak dozvědí o možných rizikách, kterým by mohli být vystaveni, a o tom, 
co bylo učiněno pro jejich ochranu; 

orgánů státní správy a samosprávy. 

Konsekvenční analýzu nejčastěji provádějí odborníci - technologové a chemici, dobře obe-
známení s aktuální problematikou zkoumaného technického systému. Postupují podle ur-
čitého logického postupu, kdy v prvním kroku je popsán zkoumaný technický systém. Aby 
bylo lze identifikovat nežádoucí události, je pak třeba sestavit scénáře možných nehod. Násle-
dujícím krokem je provedení modelových výpočtů, při nichž se berou do úvahy kritéria roz-
sahu poškození. Následuje kritický rozbor zjištěných skutečností prováděný týmem zkuše-
ných odborníků a na závěr jsou prezentovány jejich závěry, pokud se týká možných důsledků. 

6.2. Rozdělení a charakteristika metod hodnocení stavu  bezpečnosti a ochrany zdraví 
na pracovištích používaných v České republice 

Hodnocení stavu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci představuje pro vrcholový 
management podniku jakousi zpětnou vazbu, která mu umožňuje prověřit úroveň činností 
prováděných na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je třeba zdůraznit, že způsob 
hodnocení není legislativně zakotven, je tedy na každé organizaci, jaký postup si vybere. Zá-
leží na různých okolnostech, jako jsou velikost organizace, druh výrobní činnosti,  pracovní 
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prostory, výrobní technologie atd. Důležité je, aby vybraná metoda podávala komplexní obraz 
o úrovni řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v celé organizaci. 

Metody hodnotící stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze rozdělit do dvou základních 
skupin, a to: 

6.2.1. Metody periodické, systematické: 
 

bezpečnostní audit; ✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

bezpečnostní inspekce; 

prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví; 

hlášení – komentující stav a splnění úkolů pracovníků zodpovědných za plnění bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci; 

prohlídky a kontroly pracovišť - zjišťují účinnost bezpečnostních prvků; 

kontrola dokumentace a záznamů (účelná je dokumentace v minimálním rozsahu); 

přímé pozorování pracovních postupů zaměstnanců jejich nadřízenými, což jim umož-
ní zjistit dodržování bezpečnostních předpisů, nařízení apod. 

Konkrétně se jedná o tyto metody: 

 

6.2.1.1. Bezpečnostní audit  

Je to systematický postup, při němž se každá oblast celého bezpečnostního systému (přístup 
managementu, pracovní postupy, pracoviště, technologické procesy, osobní ochranné pracov-
ní prostředky, školení zaměstnanců, havarijní a evakuační plány, atd.) podrobí důkladné ana-
lýze. Audity můžeme rozdělit na externí a interní. Interní audit se uskutečňuje prostřednic-
tvím vlastních pracovníků organizace (podniku) - interních auditorů, zatímco externí audit 
vyžaduje, jako základní podmínku své existence a důvěryhodnosti, aby odborníci, kteří audit 
provádějí, nebyli zaměstnanci daného auditovaného podniku - externí auditoři. Musí být zcela 
nezávislí na dané organizaci a jejich vedoucích pracovnících. Cílem auditu je minimalizace 
ztrát. Přínosem auditu pro organizaci je odhalení slabých (resp. silných) míst, zvýšení úrovně 
bezpečnosti, a v neposlední řadě vylepšení si "jména" na trhu.  

Pro auditory provádějící audit je nejdůležitější (kromě zkušeností, znalostí, organizačních 
schopností, jejich nezávislosti) dokument obsahující kontrolní otázky pro bezpečnostní audit. 
Otázky mají velmi široký záběr. Pokrývají oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, jako např.: 
vedení podniku, plánování inspekcí, organizační směrnice podniku, cíle podniku, kontrola 
zdraví, školení, personální komunikace, kvalifikace pracovníků, záznamy a vyšetřování ne-
hod, vyhodnocení rizik, atd.  

Otázky bezpečnostního auditu vydává v České republice pro zájemce o program Bezpečný 
podnik Český úřad bezpečnosti práce, Praha. Pro země EU byla pro příklad vybrána metodika 
užívána ve Velké Británii, kde ji vydává Národní institut bezpečnostní a nákladové kontroly 
(National Institute of Safety and Cost Control). 
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Výstupem bezpečnostního auditu je zpracována závěrečná zpráva, v které jsou identifikovány 
všechny nedostatky a obsahuje doporučení, která by vedla ke zlepšení současného stavu.    

 

6.2.1.2. Bezpečnostní inspekce 

Rozlišujeme dva druhy bezpečnostních inspekcí: 

- pravidelné; 

- nepravidelné (namátkové). 

Pravidelné bezpečnostní inspekce jsou prováděny vedoucími pracovníky na úseku, za který 
nesou zodpovědnost. Na rozdíl od bezpečnostního auditu, který je komplexní, hloubkový a je 
časově náročný, jsou pravidelné inspekce vykonávány v daném (naplánovaném) časovém 
intervalu a prověřují zejména: celkový stav údržby pracovního prostředí, čistotu a úpravu 
provozů, označení a udržováni únikových cest v řádném stavu atd. Pracovník provádějící in-
spekci musí mít písemně stanoveny prvky, jež má kontrolovat (cíle). O výsledcích kontroly 
vypracuje zprávu, v které budou uvedeny návrhy možných doporučení.  

Nepravidelné (namátkové) inspekce - tento druh kontrol jsou kompetentní provádět jak za-
městnanci samotné organizace - pracovníci odpovědni za daný úsek pracoviště, bezpečnostní 
technici apod., tak lidé, kteří nejsou zaměstnanci dané organizace - pracovníci odborových 
orgánů, Českého úřadu bezpečnosti práce, Inspektorátů bezpečnosti práce, orgány vykonáva-
jící kontrolu na úseku požární ochrany, orgány hygienické služby. Tyto složky si určí postup, 
zaměření a v některých případech také termín kontrol.  

 

6.2.1.3. Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví 

Jedná se o detailní kontroly, které mají za cíl prověřit celkovou situaci bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na pracovišti. Zkoumají se při nich zejména: 

- pracovní podmínky; 

- opatření zaměřená na ochranu před vznikem nemoci z povolání; 

- opatření na prevenci havárií a nehod; 

- školení osob pracujících v organizaci; 

- předávání si informací v jednotlivých úrovních podniku; 

- činnost bezpečnostního managementu atd. 

 

6.2.1.4. Prohlídky a kontroly pracovišť  

Tato metoda je založena na provádění namátkových kontrol, které mají za cíl zjistit možnost 
výskytu nežádoucích (nebezpečných) situací na pracovišti, při určitém pracovním postupu. 
Konkrétně pojmenovává a identifikuje nedostatky v zajišťování bezpečnosti. Pracoviště je 
rozděleno na několik oblastí, jež jsou rozděleny do jednotlivých kontrolovaných sekcí. Každá 
sekce je přidělena jednomu pracovníkovi (pozorovateli), který dle předem vyhotoveného po-
stupu prochází danou sekci a zjišťuje a zaznamenává jednotlivé skutečnosti bezpečnostního 
"života" na pracovišti. Pracovníci provádějící tyto kontroly musí mít velmi dobré znalosti o 
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pracovních procesech používaných při výrobě, celkovou znalost prostorů pracoviště (dané 
sekce), jelikož v tomto postupu je zahrnuta kontrola např.: skladování a manipulace s  nebez-
pečnými látkami, stav strojů a zařízení, používání osobních ochranných prostředků, stav ko-
munikací určených k nouzovému úniku, teploty, hluku, úklidu a udržování čistoty na praco-
višti,  pracovní hygiena, přítomnost a stav  prostředků požární ochrany, atd. Hodnocení je 
prováděno podle bodové stupnice. 
 

Z výsledků této prohlídky pak lze zjistit, stav a účinnost ochrany před jednotlivými riziky. 
Vypovídá o celkovém řízení bezpečnosti na jednotlivých pracovištích.  

Dále sem patří již dříve popsané metody, tedy Analýza a snižování škod, Analýza bezpečnosti 
pracovních operací, Bezpečnostní analýza v projektové části, Hazop, Analýza stromu poruch 
(Fault Tree Analysis - FTA), Analýza stromu událostí (Event tree analysis - ETA) a  Analýza 
příčin poruch a jejich následků (FMEA) 

6.2.2.  Metody reagující na vznik nehody a havárie  
nehoda = neplánovaná událost, která může vést k havárii; 

havárie = neplánovaná (náhodná) událost vedoucí k úmrtí, nemoci, zranění, škodám nebo 
jiným ztrátám)  

- hlášení  - o nehodě (neplánovaná událost, která může vést k havárii) , havárii; 

- záznamy a dokumentace - o pracovních úrazech (kniha úrazů) atd.; 

- vyšetřování příčin nehod; 

- evidence zaměstnanců, u kterých se projevila nemoc z povolání, atd. 

Na základě těchto metod jsou prováděny a vedeny: 

- statistiky pracovní úrazovosti a nemoci z povolání; 

- statistiky úrazové četnosti a úrazové závažnosti; 

- statistické údaje délce pracovních neschopností apod. 

Pro organizaci (podnik) je výhodnější a účinnější z hlediska prevence vzniku nehod používat 
systémy uvedeny v bodu 1). Těmito postupy se můžeme na pracovištích zaměřit na bezpeč-
nost a ochranu před riziky a identifikaci zdrojů nebezpečí. Podrobnější popis jednotlivých 
metod je uveden na následujících stránkách 

6.2.2.1. Záznamy o nehodě, statistické údaje  

Vedení podniku (zaměstnavatel) je ze zákona (zákoník práce) povinno vést dokumentaci o 
všech pracovních úrazech jejichž následkem je "zranění zaměstnance s pracovní neschopností 
delší než tři kalendářní dny nebo došlo-li k úmrtí zaměstnance". Zaměstnavatel je také povi-
nen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku úrazu a následně musí provést opatření proti opaková-
ní pracovního úrazu. Zaměstnavatel také vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána 
nemoc z povolání. 

Na základě těchto záznamů vznikají v podniku statistická data, jejichž vhodným zpracováním 
lze zjisti např. úrazovou závažnost a četnost, pravděpodobnost vzniku nehod, délku pracovní 
neschopnosti atd.  
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Tuto metodu zjišťování stavu bezpečnosti a ochrany zdraví se zařazujeme již do té skupiny 
metod, které reagují na vzniklou nehodu. Nelze ji tedy používat jako metodu  hodnotící oblast 
bezpečnosti a ochrany před riziky,  a to z toho důvodu, že reflektuje pouze selhání bezpeč-
nostních opatření, a ne jejich úspěšnost. Hodnotit stav bezpečnosti na základě statistických 
ukazatelů může být značně zavádějící, protože nehody se stávají velmi nahodile a mohou se 
proto v organizaci střídat období, kdy je relativně "klid" - nehod je velmi málo nebo žádné, a 
období, kdy je patrný nárůst nehod. V prvém případě tedy nemusí znamenat, že řízení bez-
pečnosti při práci je v podniku zcela v pořádku. Naopak druhý případ není skutečným odpo-
vídajícím měřítkem, protože údaje mohou být zkresleny různými faktory. Statistické údaje 
také nemohou zachytit dlouhodobý negativní vliv nebezpečného pracovního prostředí, tedy 
vznik nemoci z povolání. 

Obecně lze konstatovat, že organizace, jejíž management se při řízení bezpečnosti práce opírá 
pouze o statistické údaje (úrazová četnost, závažnost, délka pracovní neschopnosti), nevěnuje 
této problematice dostatečnou pozornost, a svědčí to o její menší zodpovědnosti za zaměst-
nance a celkově menší "ochotě"  zabývat se a rozvíjet ve svém podniku oblast bezpečnosti a 
ochrany zdraví. 

6.2.2.2.  Statistické údaje o úrazech a nehodách 
V organizacích jsou shromažďována různá statistická data o úrazech a nehodách, která jsou 
pak zpracovávána do různých statistických údajů, jako je závažnost úrazů, četnost a pravdě-
podobnost vzniku nehod, délka trvání pracovní neschopnosti apod. Tato data jsou pořizována 
na základě hlášení o nehodách a úrazech. Jsou tedy reaktivní formou monitorování situace  a 
nelze je tudíž používat jako jediného hodnotícího kritéria úspěšnosti v oblasti bezpečnosti  a  
ochrany před riziky. Přesto vypovídají o důležitých trendech a poskytují zpětnou vazbu, jíž je 
možno použít při určování strategie prevence vzniku nežádoucích událostí. 

Jak již bylo uvedeno, používání statistických údajů o minulých nehodách a pracovních úra-
zech jako hodnotícího kritéria úspěšnosti činnosti v oblasti BOZP je poměrně problematické. 
Důvodů je celá řada. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

tyto statistické údaje poměřují selhání, nikoli úspěšnost opatření; 

je obtížné je používat jako podklad pro hodnocení jednotlivých pracovníků; 

podléhají značným náhodným výkyvům a nehod je obvykle (naštěstí) natolik má-
lo, aby se údaje o nich mohly stát podkladem pro statisticky významné závěry –  i 
když v provozu po určitou dobu nedošlo k žádnému úrazu či nehodě, neznamená 
to ještě,  že provoz je naprosto bezpečný; 

tyto údaje obrážejí úspěšnost a účinnost minulých preventivních bezpečnostních 
opatření, nová opatření se vyhodnocují vždy s určitým časovým zpožděním; 

tyto údaje nedokážou plně pokrýt problematiku vzniku chorob z povolání, které se 
projevují vždy až po určité době; 

údaje zaznamenávají závažnost úrazů pomocí doby trvání pracovní neschopnosti, 
což nemusí být vždy měřítkem jejich skutečných následků, a navíc jsou tyto údaje 
zkresleny nejrůznějšími faktory (socioekonomické klima apod.) –  tyto údaje tedy  
nehodnotí potenciální závažnost nehod; 
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g) 

h) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

vypovídací hodnota údajů závisí na individuálním přístupu a hodnotících kritériích    
v té které organizaci;   

omezená použitelnost statistických údajů je jasně patrná zejména při prevenci bu-
doucího rizika velmi závažných a málo četných nehod (údaje o jednotlivých smr-
telných úrazech nelze použít jako základ pro určení rizika ohrožení života mnoha 
osob současně při jediné události). 

Sečteno a podtrženo, pouhé sčítání a statistické zpracování údajů o nehodách a úrazech nedo-
káže odpovědět na dvě základní otázky: 

1. Zavádíme program bezpečnostních opatření opravdu komplexně? 

2. Je to vůbec správný program? 

Pokud v organizaci program zvyšování bezpečnosti neexistuje, pak je ovšem statistika úrazo-
vosti a nehod jediným hodnotícím kritériem, samozřejmě kromě prověrek dodržování bez-
pečnostních předpisů. Lze tedy říci, že management bezpečnosti prováděný pouze pro-
střednictvím porovnávání statistických údajů svědčí o nižší zodpovědnosti a kompetenci za-
městnavatele. 

6.2.2.3.  Vyšetřování příčin nehod a úrazů 
Vyšetřování přímých a nepřímých příčin nehod sice představuje v bezpečnostním ma-
nagementu reaktivní strategii, ale účinné a pečlivé vyšetření nehod má zajisté řadu dobrých 
důvodů: 

důvody humanitární - nikdo si samozřejmě nepřeje, aby lidé utrpěli úraz; 

nehoda může být důsledkem porušení zákonných norem a předpisů ze strany orga-
nizace, oběti nehody, výrobce a/nebo dodavatele polotovarů a surovin použitých 
ve výrobě nebo jiných osob, např. dodavatelů prací a služeb, kdy může hrozit 
soudní žaloba ze strany poškozeného vůči zaměstnavateli či jiným osobám; 

nehoda nebo úraz podléhá oznamovací povinnosti příslušným orgánům; 

následkem nehody může dojít k výrobním ztrátám; 

z hlediska vedoucích pracovníků organizace může těžký a zejména smrtelný úraz  
vést k dlouhodobému zhoršení morálky pracovníků a vzájemných vztahů mezi 
dělníky a managementem; 

může dojít k poškození budov nebo zařízení s následnou nutností opravy nebo ná-
hrady zničených věcí, což opět negativně ovlivní produkci; 

ve většině případů vyvstane potřeba realizace nápravných a preventivních opatře-
ní, které zabrání opakování podobné nehody. 

Kromě zjevných přímých a nepřímých ztrát spojených se všemi formami nehod, tedy nejen 
těch, při kterých dojde k úrazu, existuje samozřejmě i zákonná povinnost vyšetřit všechny 
přímé i nepřímé příčiny a vypracovat opatření, aby se podobná nehoda neopakovala. Je třeba 
zdůraznit, že prvotním cílem vyšetřování by nemělo být určení, kdo je za událost zodpovědný, 
i když přirozeně tato zjištění často z vyšetřování vyplynou. 

Vyšetřena by měla být přirozeně každá nehoda včetně tzv. "skorohavárií" (near miss), defino-
vaných jako "neplánovaná a nepředvídaná událost, která mohla vyústit, ale nevyústila, ve 
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zranění osoby nebo osob, poškození majetku nebo jinou formu škody". Často se ovšem ukáže, 
že vyšetřování naprosto všech nehod by bylo nepraktické, je však třeba vždy zvážit následují-
cí faktory, aby se určila priorita vyšetřování: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

✏ 

✏ 

✏ 

typ nehody, např. pád z výšky, manipulace s chemikáliemi, obsluha strojů apod.; 

typ a závažnost poranění, případně možnost vzniku vážného úrazu a/nebo poško-
zení majetku; 

zda nehoda nenaznačuje pokračování určitého trendu nehodovosti v organizaci; 

rozsah ohrožení vybavení a materiálů používaných při práci, např. strojního zaří-
zení, pracovních nástrojů, nebezpečných látek apod., a následného poškození a 
škod; 

možnost, že nehoda vznikla v důsledku porušení zákonných norem a předpisů; 

zda nehoda  svým typem nebo závažností nevyžaduje splnění ohlašovací 
povinnosti; 

zda není nutno nehodu nahlásit příslušné pojišťovně, protože by mohla vyústit ve 
vznesení nároků ze strany poškozených. 

6.2.2.4.  Postup při vyšetřování nehod 
Zejména při závažných nehodách, jako jsou smrtelný nebo těžký úraz, nebo haváriích, a hlav-
ně těch, které jsou taxativně uvedeny v příslušných předpisech (např. zřícení jeřábu), hraje 
rozhodující roli rychlost, s jakou je vyšetřování zahájeno. To se týká zejména výslechu zraně-
ných a svědků. Proto se při vyšetřování nehod doporučuje následující postup: 

1. Co nejrychleji a nejpodrobněji zjistit potřebná fakta s ohledem na: 

celkovou situaci; 

konkrétní provoz, stroj, používaný pracovní či výrobní postup apod.; 

sled událostí vedoucích k nehodě. 

2. Pořídit fotografickou dokumentaci místa nehody pokud možno v původním stavu. 

3. Pořídit náčrtek (v měřítku, včetně udání příslušných rozměrů). 

4. Pořídit jmenovitý seznam všech svědků, tedy osob, které něco viděly, slyšely, cíti-
ly apod. Tyto svědky podrobně vyslechnout, pokud je to nutné i za přítomnosti 
třetích osob.      V některých případech může být nutné svědky varovat ve smyslu 
"cokoliv řeknete, může být použito proti vám". Svědky pokud možno nepobízet, 
neklást zavádějící otázky. 

5. Vyhodnotit fakta a výpovědi o nich s ohledem na jejich přesnost, spolehlivost a 
vztah k nehodě. 

6. Vyvinout snahu dospět k závěrům o příčinách nehod na základě konkrétních sku-
tečností, majících vztah k nehodě. 

7. Podrobně prověřit všechny protiřečící si indicie. Nikdy nepomíjet fakta, která 
(často jen zdánlivě) nezapadají do celkového obrazu, ale zjistit další podrobnosti. 
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8. Získat co nejpodrobnější poznatky o pracovním či výrobním procesu. Každá ne-
hoda je s ním totiž v přímém kontextu. Pozornost je třeba věnovat i zúčastněným 
osobám z hlediska jejich věku, zkušenostem, kvalifikaci a funkčnímu postavení, 
jakož i povaze vykonávané práce (rutinní, občasná, mimořádná). 

 
9. V mnoha případech bude nutné, aby příslušné strojní zařízení (např. výtahy, moto-

rová vozidla apod.) prohlédl příslušný odborný znalec. 

10. Vypracovat zprávu pro příslušného zodpovědného nadřízeného pracovníka s důra-
zem na příčiny nehody a preventivní opatření potřebná k tomu, aby nedošlo k je-
jímu opakování, včetně případných nutných změn zařízení nebo pracovních po-
stupů. 

11. V závažných případech je třeba zvážit potřebu ustavení vyšetřovací komise, za 
účasti vedoucích pracovníků, pracovníků technického dozoru,  odborných znalců a 
zástupců inspektorátu bezpečnosti práce.  

O účast při vyšetřování nehody  mohou v některých případech projevit zájem i jiné osoby: 

a) zástupci odborové organizace, jíž byl poškozený členem; 

b) zaměstnanec pojišťovny - likvidátor, pokud organizace hodlá uplatnit nárok na 
náhradu škody z titulu pojištění; 

c) právní zástupce poškozeného, který v zájmu svého klienta dohlíží na vyšetření 
příčin nehody a posuzuje, zda ze strany zaměstnavatele nedošlo k porušení  zá-
konných povinností; 

d) Vyšetřovatelé příslušných státních orgánů, jejichž úkolem je  posouzení případ-
ného porušení zákona a následného trestního stíhání. 

Z uvedeného vyplývá, že každé vyšetřování nehod musí být podrobné a přesné a musí identi-
fikovat všechny přímé i nepřímé příčiny nehody. 

6.2.2.5.  Využití výsledků vyšetřování nehod 
Ať již vyšetření nehody provádí jeden člověk, nebo vyšetřovací komise,  je vždy nutné, aby 
po stanovení příčin nehody následovalo doporučení opatření, jejichž cílem je zabránit opako-
vání podobné události. Tato zpětná vazba je důležitá zejména u velkých organizací, hlavně 
těch, které provozují svou činnost ve více provozovnách. Účinné vyšetřování by mělo vyústit  
v některé z následujících doporučení: 

a) vydání potřebných příkazů a instrukcí ze strany vedení organizace, týkajících se 
např.  zavedení účinnějších ochranných bezpečnostních prvků, stanovení bez-
pečných pracovních postupů při ruční manipulaci s materiálem apod.; 

b) ustavení komise, která připraví podrobný rozbor příčin a následků nehody a po-
třebných preventivních opatření, často v součinnosti se zástupci odborů; 

c) zavedení procedur minimalizujících konkrétní rizika, např. systému písemných 
příkazů k vykonání určité práce; 
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e) provedení  analýzy daného pracovního postupu s cílem určení kvalifikačních a 
bezpečnostních požadavků pro výkon práce; 

f) určení potřeby dokonalejší informovanosti týkající se látek, materiálů a pracov-
ních prostředků používaných při dané činnosti; 

g) určení potřeby zlepšení pracovního prostředí, např. snížení hluku u zdroje nebo 
zlepšení osvětlení; 

h) zlepšení spoluúčasti pracovníků na řešení problematiky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci; 

i) určení konkrétní zodpovědnosti určitých skupin pracovníků ve vztahu k bezpeč-
nosti práce. 

Zásadní důležitost pak má zavedení účinných monitorovacích postupů zajišťujících, že po-
znatky získané při vyšetřování nehod jsou účinně zaváděny do praxe a stávají se součástí  
pracovních postupů, že navržená preventivní opatření jsou opravdu realizována. 

6.3.  Náklady spojené s nehodami v pracovním procesu 
Termín "nehoda" označuje událost, při níž dojde k úrazu nebo poškození majetku. Uvážíme-
li, že základním cílem každé organizace by mělo být dosažení alespoň minimálního zisku, pak 
zamezení ztrátám je zajisté jedním z klíčových faktorů. A každá nehoda, ať už při ní dojde k 
úrazu, poškození zařízení nebo výpadku výroby, představuje pro organizaci často značné fi-
nanční ztráty. Často slýcháváme stížnosti manažerů na "náklady na bezpečnost", ale  tyto je 
vždy třeba porovnat se ztrátami vzniklými v důsledku nehod, jimž mohou preventivní opatře-
ní zabránit. 

6.3.1 Přímé náklady 
Přímé náklady, často označované za "pojistné náklady", jsou náklady plynoucí ze závazků 
organizace jako zaměstnavatele a uživatele pozemků, budov  a zařízení. Přímé náklady před-
stavují pojistné, které organizace platí pojišťovnám za pokrytí nároků vznášených poško-
zenými. Výše pojistného je do určité míry závislá na míře rizika spojeného s činností organi-
zace a na jejím přístupu k otázkám bezpečnosti, který je nepřímo vyjádřitelný např. počtem 
vznášených nároků na pojistné plnění. 

Mezi další přímé náklady nehod patří uspokojení nároků  poškozených a uživatelů výrobků 
organizace vzniklých v důsledku soudního nebo mimosoudního vyrovnání, úhrada pokut ulo-
žených soudem nebo jiným orgánem za porušení příslušných zákonných norem a předpisů, 
případně i náklady na soudní řízení. 

6.3.2 Nepřímé náklady 
Různých nepřímých nákladů je celá řada a je často obtížné je předvídat. Některé nepřímé ná-
klady jsou součástí jiných nákladů (např. mzdové, administrativní a výrobní náklady), takže 
zůstávají skryty. Nepřímé náklady jsou právě pro svou obtížnou identifikovatelnost a odlišení 
od jiných nákladů často ignorovány. Některé nepřímé náklady jsou však snadno defi-
novatelné. Patří mezi ně: 
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1. Náklady na zdravotní péči –  první pomoc, doprava do zdravotnického zařízení, 
úhrada pobytu v nemocnici a další náklady, např. konzultace lékařských specialis-
tů, platby "domácímu" lékaři poškozeného apod. 

2. Náklady na ztrátu času –  ztráta času poškozených, technického dozoru, pracovní-
ků poskytujících první pomoc a dalších zúčastněných osob. 

3. Výrobní náklady –  ztráta výroby, úhrada přesčasové práce potřebné na realizaci 
plánované produkce, kdy hrozí penalizace za nedodržení termínu dodávky, poško-
zení zařízení, surovin, motorových vozidel, hotových výrobků apod. 

4. Náklady na školení a dozor – proškolení nových a stávajících pracovníků, zvýšené 
nároky na dohled a kontrolu apod. 

5. Náklady na vyšetřování –  na vyšetřování nehody nebo havárie se často podílí řada 
osob - vedoucí pracovníci, bezpečnostní technici, zástupci odborů a další. Náklady 
na vyšetřování nehody jsou vyjádřitelné celkovým počtem "člověkohodin" odpra-
covaných všemi zúčastněnými. 

6. "Různé" náklady –  dobrovolné platby, např. pozůstalým, náhrady poškozených či 
zničených věcí zraněných, úhrada případných nákladů svědkům apod. 

7. Úhrady státu –  obtížně vyčíslitelné, ale často mohou dosahovat závratné výše v 
případě dlouhodobých pobytů v nemocnici, nutnosti složitých chirurgických zá-
kroků apod. 

8. Úhrady zraněným –  ztráta na výdělku, snížení společenského uplatnění, náklady 
na soudní řízení ve sporu se zraněným, např. pokud se organizace vyvinit z důvo-
dů používání nebezpečných postupů ze strany zraněného. 

O nákladech v souvislosti s managementem snižování ztrát  je pojednáno v kapitole 6. 

6.4.  Havarijní opatření 
Prostřednictvím vyhodnocení rizik, které je vyžadováno příslušným předpisem, lze identifi-
kovat závažná rizika plynoucí z výrobního nebo pracovního procesu. Patří mezi ně například 
možnost vzniku rozsáhlého požáru, výbuchu, zřícení budovy, závažné znečištění životního 
prostředí, hrozba teroristického útoku nebo další nebezpečné  situace  specifikované přísluš-
nými předpisy (v Británii je to předpis o hlášení úrazů, chorob z povolání a nebezpečných 
situací z roku 1985), jako je  např. roztržení nebo poškození tlakových nádob apod. Všechny 
tyto události mohou vyústit v závažnou havárii, která může být definována jako nehoda, kte-
rá: 

a) ovlivní několik provozů organizace; 

b) ohrozí obyvatelstvo v okolí provozovny; 

c) je specifikována v příslušných předpisech; 

d) má za následek negativní publicitu, která může vyústit ve ztrátu dobrého jména 
organizace a ohrožení jejího  postavení na trhu. 

Proto je třeba vždy zvažovat, jaké nejzávažnější typy nehod mohou nastat v důsledku provozu 
a činnosti organizace. Proto je po identifikaci rizik, která by mohla vést ke vzniku bezpro-
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středně hrozící  závažné nehody,  nutno přistoupit ke stanovení příslušných havarijních opat-
ření. Výše citovaný předpis stanoví některé náležitosti, které tato opatření musí splňovat: 

1. Součástí havarijních opatření musí být, kromě jiného, srozumitelné instrukce, kdy 
mají zaměstnanci a ostatní osoby přítomné na pracovišti přerušit práci a jakým 
způsobem se odebrat do bezpečí. 

2. Vyhodnocení rizik by mělo identifikovat předvídatelné události, pro něž je třeba 
havarijní opatření připravit. 

3. Mnoho pracovišť nebo pracovních činností může být v případě havárie zdrojem 
dodatečného rizika. Všichni zaměstnavatelé by při vyhodnocování rizik měli 
možnosti vzniku těchto dodatečných zdrojů nebezpečí  věnovat patřičnou pozor-
nost. 

4. Součástí havarijních opatření by mělo být určení specifické zodpovědnosti urči-
tých zaměstnanců např. za zastavení strojů a výrobních linek apod. 

5. Opatření by měla určit konkrétní kompetentní pracovníky pověřených v souvislos-
ti    s havárií určitými činnostmi, včetně stanovení jejich úkolů a individuální zod-
povědnosti. 

6. Pokud je činnost při některých havarijních situacích upravená zvláštními předpisy, 
pak stanovená havarijní opatření musí přirozeně těmto předpisům odpovídat.  

7. Havarijní opatření musí zohledňovat skutečnost, že k nežádoucím událostem často 
dochází velmi rychle, takže zaměstnanci musí reagovat bez nutnosti čekání na dal-
ší pokyny. 

8. Opatření pro případ havárie by měla být zpracována zásadně písemnou formou a 
jasně stanovit povinnosti všech zaměstnanců a omezení z nich vyplývající. 

9. Po závažné havárii není možné obnovit práci, pokud ještě trvá určité nebezpečí.      
V případě pochyb je třeba tuto problematiku konzultovat s příslušnými odborníky. 

6.4.1  Činnost v jednotlivých fázích havárie 
Vyhodnocení rizik provedené na základě požadavků příslušných předpisů by mělo identifiko-
vat závažná rizika, pro něž je nutno připravit havarijní opatření. Tato opatření se pak týkají 
čtyř fází havarijní situace. 

Předběžná opatření 

Tato opatření se týkají přípravy na možný vznik havárie a zahrnují následující činnosti: 

a) 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

příprava havarijního plánu podle podmínek a konkrétní situace provozovny a její-
ho okolí a výrobní činnosti, jehož součástí musí být zejména: 

seznam důležitých telefonních čísel (policie, záchranná služba apod.); 

systém zajišťující nouzové osvětlení (baterky, přenosné svítilny apod.); 

určení únikových cest; 

mapová dokumentace podniku s vyznačením zdrojů vody a míst, kde lze 
zastavit zdroje energie (elektřiny, plynu, páry apod.); 
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upozornění na specifická nebezpečí, sloužící pro informaci záchranných 
služeb; 

✏ 

b) 

c) 

d) 

e) 

seznámení všech pracovníků (např. formou školení) s detaily havarijního plánu 
včetně rozmístění základního vybavení (hasební prostředky, osobní záchranné pro-
středky, vybavení pro poskytování první pomoci apod.); 

výcvik a školení pracovníků pověřených specifickými úkoly v případě havárie; 

zavedení programu pravidelných prohlídek potenciálně nebezpečných oblastí a 
zkoušek varovných, výstražných  a poplachových systémů a nácviku evakuace; 

stanovení termínů prověření a aktualizace havarijních plánů; 

Činnost při bezprostředně hrozící havárii 

Havárii mohou předcházet varovné příznaky. V tomto případě je třeba využít zbývající čas 
(samozřejmě kromě jiných opatření, jako je evakuace osob apod.) k upozornění a shro-
máždění klíčových pracovníků, prověřit stávající opatření a  případně je přizpůsobit situaci, 
předběžně upozornit příslušné orgány a prověřit všechny systémy související s havarijními 
opatřeními. 

Činnost po vzniku havárie 

Postupuje se ve shodě s havarijním plánem. Je ovšem pravděpodobné, že dojde k nečekaným 
situacím, které v havarijním plánu nebyly předpokládány. Proto je nutno, aby předem určené 
osoby s rozhodovací pravomocí měly vytvořeny všechny podmínky k tomu, aby mohly rychle 
a správně rozhodovat o dalších nutných opatřeních a měly možnost kontrolovat, zda jejich 
rozhodnutí je také realizováno a jaké jsou jeho důsledky. 

Činnost po odeznění nebezpečí 

Havarijní plán musí specifikovat činnosti spojené se znovuuvedením pracovišť, budov, pro-
vozoven a zařízení do bezpečného stavu včetně  stanovení podmínek opětovného přístupu 
pracovníků a zahájení práce. 

6.4.2.  Příprava a součásti havarijních opatření 
Při přípravě a realizaci opatření pro případ havárie je potřeba zohledňovat následující skuteč-
nosti: 

Vztahy s úřady a orgány státní správy a samosprávy a jinými organizacemi 

Organizace by při přípravě a realizaci havarijních opatření udržovat co nejužší kontakty se 
záchrannou službou, hasiči, policií, inspektoráty bezpečnosti a místními orgány státní správy 
a samosprávy a v součinnosti s nimi připravit plán vzájemné pomoci a součinnosti, zahrnující 
i bezprostřední okolí podniku. V důsledku havárie může dojít k přerušení telekomunikačních 
sítí nebo dodávek plynu, elektřiny, vody apod. Konzultace s příslušnými organizacemi pomů-
že určit, jaká opatření pro obnovení funkčnosti těchto sítí je třeba učinit. 

Pracovník pověřený řízením v případě havárie 

Touto funkcí je pověřován vyšší řídicí pracovník se znalostí všech procesů a z nich plynou-
cích rizik. Současně bývá jmenován i jeho zástupce, který jej nahradí v případě sebekratší 
nepřítomnosti. Pokud se určený pracovník momentálně nezdržuje na pracovišti (např. mimo 
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svou normální pracovní dobu), nahradí ho jiný člen vyššího vedení podniku. Jedná se o obdo-
bu funkce vedoucího likvidace havárie, známou např. na našich důlních podnicích. 

Centrum likvidace havárie 

Pokud se má být postup při zvládání havárie skutečně účinný, je nutno zajistit, kromě jiného, 
zejména dokonalou komunikaci. Centrum likvidace havárie, které koordinuje veškerou čin-
nost, musí být proto vybaveno prostředky, které jí umožní přijímat informace od zasahujících 
jednotek záchranných sborů, míst shromažďování pracovníků, požádat o pomoc příslušné 
orgány, svolávat důležité pracovníky a předávat informace a instrukce osobám přítomným na 
území podniku. Pro případ selhání základní komunikační sítě by měl být připraven záložní 
systém a v některých případech je nutno zvážit i přípravu záložního řídicího centra (např. při 
rozsáhlém požáru). 

Zahájení havarijních opatření 

Speciální opatření pro likvidaci havárie je možné spustit pouze tehdy, pokud předmětná hava-
rijní situace skutečně nastala. Zatímco tedy vyhlášení poplachu je povinností každého, kdo 
hrozící nebezpečí zpozoruje, o tom, zda se jedná skutečně o havárii vyžadující realizaci pří-
slušných opatření, by měl být oprávněn rozhodovat jen omezený počet řídicích pracovníků. 

Uvědomění příslušných orgánů a organizací 

Děje se formou krátkého hlášení prostřednictvím stručného hlášení běžnou nebo nouzovou 
telefonní linkou. Zpráva by měla obsahovat upozornění na případné přerušení přístupových 
komunikací a alternativní možnosti přístupu. 

Vyrozumění klíčových pracovníků  

Součástí havarijního plánu musí být seznam klíčových pracovníků, které je třeba          o vzni-
ku havárie uvědomit, včetně telefonních čísel a adres. Tento seznam musí být neustále     k 
dispozici a průběžně aktualizován. 

Okamžitá činnost na pracovištích 

Prioritou je samozřejmě ochrana osob a majetku. Zraněným je třeba neprodleně zajistit po-
třebnou zdravotní péči a, je-li to nutné, přepravu do zdravotnického zařízení. To může vy-
žadovat zřízení speciálních záchytných míst v bezpečných lokalitách, kam je snadný přístup 
pro pracovníky záchranné služby. Pro případ havárie jsou určeni pracovníci zodpovědní za 
vykonávání určitých specifických činností spojených např. s uzavřením a zabezpečením urči-
tých oblastí, které jsou nebo by mohly být ohroženy. 

Evakuace 

Většinou se v případech havárie doporučuje ihned po vyhlášení poplachu evakuace všech 
osob, které se na likvidaci havárie bezprostředně nepodílejí, i když v případě rozsáhlých pro-
vozů to často nemusí být nutné nebo vhodné. Vždy je však nutno zřídit výstražný poplachový 
systém, který pracovníky na nutnost evakuace upozorní, a zajistit, že všichni zaměstnanci jsou 
s tímto systémem a způsobem evakuace seznámeni, včetně znalosti únikových cest  a shro-
maždišť. 

Přístup k osobním záznamům 
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V případě úrazů nebo úmrtí je povinností organizace, případně policie, bez prodlení in-
formovat příbuzné postižených. Proto musí být v řídicím středisku stále k dispozici seznam 
všech zaměstnanců včetně adres bydliště. 

Vztahy s médii a veřejností 

Každá závažná havárie samozřejmě přiláká pozornost veřejnosti a sdělovacích prostředků. Je 
proto nezbytné učinit opatření pro vydávání oficiálních informací pro tisk a ostatní média, 
nejlépe prostřednictvím ustanovení tiskového mluvčího. Ostatním zaměstnancům může být 
doporučeno žádné informace neposkytovat, ale informovat o případných vznesených dotazech 
příslušného pracovníka pověřeného stykem se sdělovacími prostředky, který by si měl všech-
ny dotazy a informacích poskytnuté sdělovacím prostředkům v průběhu havárie zaznamená-
vat. 

Zajištění občerstvení a odpočinku 

Záchranné týmy podílející se na likvidaci havárie musí mít k dispozici místa, kde si mohou 
odpočinout a občerstvit se, zejména v případech, kdy likvidace havárie trvá delší dobu. Pokud 
v organizaci nejsou potřebné prostory a zařízení k dispozici, je nutno se obrátit na místní or-
gány nebo jiné organizace s žádostí o pomoc v tomto směru. 

Ostatní potřebná opatření 

Havarijní plán by měl stanovit i opatření související s likvidací následných škod, např. opravy 
budov, vysušení zaplavených prostor, přemístění surovin, meziproduktů a hotových výrobků 
do nových vhodných skladovacích prostor, zajištění potřebné dopravní kapacity         a pod. 

Výcvik a školení 

Výcvik a školení je nezbytnou součástí všech havarijních opatření. Součástí preventivních 
cvičení by měla být v případě potřeby i spoluúčast např. hasičských sborů, záchranné služby, 
policie apod. Důležitý je i nácvik koordinace činnosti jednotlivých složek záchranného sys-
tému a součinnosti s ostatními organizacemi i obyvatelstvem. 

Havarijní opatření jako součást činnosti v oblasti BOZP   

Důkladné seznámení všech pracovníků s havarijním plánem spolu s pravidelným bez-
pečnostním cvičením a školením napomáhá ke snížení rizika těžkých nebo smrtelných úrazů v 
důsledku havárie utrpěných. Proto by měla být veškerá havarijní opatření nedílnou součástí 
dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejichž příprava a znalost je dle přísluš-
ných předpisů vyžadována. 
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7. Lidský faktor v bezpečnostním managementu 
 

Kromě ostatních psychologických a socioekonomických faktorů, jako je chování, motivace, 
schopnost učit se, osobnostní charakteristika, přístup k řešení problémů, reakce na stress atd., 
jejichž rozbor by dalece přesáhl rámec tohoto textu,  hraje v rizikovém managementu velmi 
důležitou roli "schopnost" člověka dělat chyby a dopouštět se omylů, a dále pak problematika 
vzájemné interakce člověk-stroj, člověk-prostředí, tedy to, co lze souhrnně zahrnout pod ter-
mín ergonomie. 

7.1 Lidské chyby a omyly 
Problematika lidských chyb a na ni navazující studium spolehlivosti člověka jako součásti 
výrobního a pracovního procesu je intenzivněji zkoumána teprve od sedmdesátých let. Je v 
zásadě kognitivní povahy. Chybu lidského činitele lze definovat jako "termín, který zahrnuje 
všechny jevy a události, při nichž nemá plánovaná sekvence duševních nebo fyzických čin-
ností požadovaný zamýšlený efekt a kdy toto selhání nelze přičítat působení nějakého náhod-
ného činitele". 

Je třeba připomenout, že chyby nemají zdaleka vždy jen negativní dopad. Jsou důležitým ná-
strojem procesu poznávání a učení se, jak z hlediska historického vývoje, tak z hlediska vývo-
je jedince. prostřednictvím zpětné vazby poznaných chyb a omylů se člověk učí od nej-
útlejšího věku a získává poznatky nejen o rizikách okolního prostředí (často přímou zkuše-
ností), ale i o pravidlech společenského života, o správném či očekávaném chování  apod. Je 
známou skutečností, že v procesu učení dosahují lepších výsledků ti, jimž je "povoleno" do-
pouštět se chyb a poučit se z nich, než ti, kdo tuto možnost nemají.  

Proč jsou tedy lidské chyby zdrojem mnoha tak závažných rizik v moderním pracovním pro-
cesu? Odpověď spočívá zejména v časovém faktoru. Po celou dobu vývoje se člověk učil me-
todou pokus-omyl (např. které rostliny jsou jedlé a kterým je naopak třeba se vyhnout) a měl 
čas celých generací, aby se získané poznatky staly součástí společenského poznání. V méně 
náročných podmínkách každodenního života je tedy možné metodu pokus-omyl aplikovat, 
ovšem ne už ve velínu chemické továrny nebo atomové elektrárny, kde by podobná "studijní 
metoda" mohla mít nedozírné následky. Časový interval a bezpečnostní mantinely na učení se 
z vlastní zkušenosti jsou ve složitých podmínkách průmyslových provozů a některých činnos-
tí (např. řízení motorových vozidel) podstatně zredukovány. To je také důvod, proč se pro 
nácvik rizikových činností tak často používají simulátory, které umožňují zpětnovazební pro-
ces získávání poznatků za současné eliminace negativních důsledků chyb a omylů. Není 
ovšem bohužel možné simulovat všechny aspekty pracovní činnosti a všechny možné kombi-
nace událostí, které mohou ve složitých provozech nastat a vést ke katastrofickým následkům, 
byť jsou tyto události známé a předvídatelné. Technický rozvoj šel kupředu tak rychle, že se 
mu lidské schopnosti nedokázaly přizpůsobit, a to, co bylo z historického hlediska důležitým 
faktorem přežití, stává se teď, za změněných okolností, zdrojem potenciálního nebezpečí. 

Díky své schopnosti poučit se z chyb jsou ovšem lidé schopni rovněž určité typy chyb roze-
znávat a napravit je. Je tedy pravděpodobné, že člověk zůstane nedílnou součástí sebeslo-
žitějších systémů, už jen proto, aby řešil vznikající problémy. Všichni konstruktéři a výrobci 
výrobních zařízení by však v úzké součinnosti s příslušnými odborníky měli vždy usilovat o 
to, aby eliminovali nebo alespoň podstatně snížili jednak pravděpodobnost vzniku lidských 
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chyb, jednak, pokud už k nim dojde, závažnost jejich důsledků. Proto je např. důležité, aby 
obsluha složitých zařízení měla vždy dokonalý přehled, jak celé zařízení –  nebo alespoň ta 
část, kterou mají na starosti – jako celek pracuje. 

7.1.1 Kategorizace chyb lidského činitele 
Prvním důležitým krokem nápravy důsledků lidských chyb v organizaci je porozumění těmto 
chybám. Potřebujeme tedy nejprve vědět, o jaký typ chyb se jedná a kde se vyskytují, a pak 
teprve můžeme učinit příslušná opatření. Ve smyslu rizikového managementu se jedná o po-
stup, kdy jsou nejprve chyby identifikovány. Pak je vyhodnoceno riziko, které představují. Ve 
třetím kroku dochází ke stanovení opatření, které koriguje chování lidí tak, aby se těchto chyb 
a omylů nedopouštěli. A v poslední fázi se monitoruje, jak jsou daná opatření realizována. 

Termín "lidská chyba" je velmi široký a hledat společného jmenovatele k popisu celé škály 
vzorců lidského chování a jednání jedinou kategorií by nebylo příliš vhodné. Z celé řady po-
kusů o klasifikaci  uveďme rozdělení podle Millera a Swaina, která se zaměřuje na důsledky a 
podle něhož se chyby dělí podle charakteru na chyby spočívající v: 

a) nadbytečnosti (přidaní nebo zahrnutí něčeho, co by na daném místě nemělo být); 

b) opomenutí (vynechání něčeho, např. jednoho z potřebných kroků); 

c) výběru (chybný výběr z řady možností); 

d) čase (činnost vykonaná příliš pozdě nebo příliš brzo); 

e) kvalitě (činnost vykonávaná nesprávným způsobem. 

Jinou možností  dělení chyb na jednotlivé kategorie předložil Bryan. Jedná se o následující 
typy chyb: 

a) substituce (chybná volba  z důvodu špatných návyků); 

b) výběr (z několika možností nikoli v důsledku špatných návyků); 

c) čtení údajů (různých přístrojů - problém designu přístrojů); 

d) opomenutí (kognitivní chyba - používat např. kontrolní seznamy úkolů); 

e) odchylka (zamíření špatným směrem - problém výstražných znamení); 

f) nezamýšlené spuštění (zabezpečení ovládacích prvků); 

g) mentální přetížení (únava - otázky výcviku, designu strojů apod.); 

h) fyzické omezení (smyslové vnímání, rozmístění prvků, stav pracoviště apod.). 

Klasifikace chyb mají svou platnost zejména tehdy, jsou-li založeny na zpracování výsledků 
výzkumů v určitých prostředích a při určitých činnostech. Rozsáhlé studie byly v tomto směru 
zpracovány zejména v dopravě. Tak např.  bylo zjištěno, že většina havárií v železniční do-
pravě byla způsobena nerespektováním signálů, přičemž se jednalo nejčastěji o tři typy chyb: 

a) chyby detekce; 

b) chyby vnímání - zapříčiněné zejména povahou signálů; 

c) chyby poznání - problém významu signálu a jeho interpretace. 
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Při rozboru nehod v silničním provozu pak bylo zjištěno, že nejčastějšími typy jsou chyby 
vnímání (získávání informací) a rozhodování (zpracování informací). Ze stovky námořních 
neštěstí analyzovaných v osmdesátých letech se jen na čtyřech nepodílela chyba lidského fak-
toru. Většinou se jednalo o kombinaci chyb, jichž se dopustili jeden nebo dva lidé, a nejčas-
tějším typem byla "mylná hypotéza", tedy nesprávný předpoklad o stavu věcí, a "nesprávné 
návyky". 

Nutno však konstatovat, že tyto studie sice klasifikují nejrůznější typy a příčiny lidských 
chyb, ale problémem zůstává přiřazení určité kauzality těmto chybám a omylům, protože není 
k dispozici univerzálně přijatý klasifikační systém. Definice chyby lidského činitele závisí 
rovněž na tom, kdo hodnocení provádí. Bylo by tedy velmi prospěšné nalézt obecnou klasifi-
kaci založenou na silném teoretickém základě, od níž by se odvíjely definice  typizovaných 
kategorií a  poznání a pochopení příslušných jevů a stala by se základem pro správnou inter-
pretaci široké škály průvodních okolností. Podle typizovaného modelového systému chyb 
(GEMS), který ke pokusem a takovou klasifikaci, můžeme chyby lidského činitele rozdělit 
podle následujících kritérií, zahrnujících jednotlivé fáze rozhodovacího procesu: 

chyby pramenící z aplikace dovedností a schopností - neuvědomělé, automatické      
a rutinní jednání vedoucí k přehlédnutí a selhání, často chyby v monitorování - ne-
dostatek pozornosti nebo naopak přehnaná pozornost; 

a) 

b) 

c) 

chyby pramenící z aplikace pravidel a předpisů - provedení řady (předepsaných) 
kroků, v jejichž důsledku dojde k chybě - nesprávná aplikace správných pravidel 
nebo aplikace pravidel nevhodných pro danou situaci; 

chyby pramenící z aplikace znalostí - chyby učiněné v průběhu řešení problémů 
např. z důvodů předběžných nesprávných závěrů. 

Je třeba rovněž rozlišovat mezi dvěma situacemi: 

1. činnosti neprobíhají tak, jak bylo zamýšleno, tedy nedostatky realizační fáze (chy-
by na úrovni dovedností a schopností) vedoucí k přehlédnutí a selhání, která jsou 
obvykle snadno identifikovatelná; 

2. zamýšlená činnost nemá požadované důsledky, což vede k chybám na úrovni apli-
kace pravidel a předpisů nebo na úrovni aplikace znalostí - nedostatky plánovací 
fáze, které jsou obvykle mnohem hůře identifikovatelné. 

Vedle uvedených typů chyb a omylů je nutno ještě zmínit záměrné (i když ne vždy za-
vrženíhodné a trestné) porušení  pravidel či předpisů nebo ignorování nabytých znalostí, tedy 
vědomé odchylky od postupů, které jsou (výrobci, vedoucími pracovníky a příslušnými úřady 
- inspektoráty BP apod.)  pokládány za nezbytné pro bezpečnou činnost potenciálně nebez-
pečných systémů. Podobné jednání může vycházet i z neznalosti  těchto pravidel a předpisů, 
zapříčiněné např. nedostatečným školením či výcvikem, a dále se odvíjí od individuálních 
osobnostních charakteristik - porušení dopravních předpisů se častěji dopouštějí muži než 
ženy, častěji mladší řidiči než starší. 

Na úrovni činností vykonávaných na základě získaných dovedností a schopností (zkušený 
řidič za volantem automobilu, zkušený pracovník obsluhující nějaké zařízení, práce s důvěrně 
známým počítačovým programem) pramení chyby buď z nedostatečné pozornosti věnované 
prováděnému úkonu, anebo naopak z přílišného soustředění na vykonávání dané činnosti. 
Příkladem první kategorie chyb je opomenutí spojené s vyrušením nebo odvedením pozornos-
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ti, kdy na nás někdo promluví při vykonávání důvěrně známého postupu úkonů a po návratu k 
práci můžeme vynechat důležitý krok. Obvykle jsou podobné typy chyb lehce iden-
tifikovatelné a napravitelné tím, kdo danou činnost provádí, a i pokud ne, nemívají závažné 
následky. Může se ovšem stát, že si vynechaného "kroku" nikdo nevšimne, omyl není napra-
ven a důsledky mohou být dalekosáhlé. Dispečer ve velínu chce právě zavolat příslušnému 
pracovníkovi a upozornit ho  na špatnou funkci nějakého zařízení, když jej přeruší kolega s 
dalším naléhavým problémem. Po návratu k vlastní práci si už na telefonát nevzpomene, až 
může být příliš pozdě. Příkladem opačného postupu je vykonání některých úkonů navíc (ma-
nipulace s ovládacími prvky - ventily, regulátory - které skončí v nesprávné poloze a mohou 
způsobit následnou havárii). 

Přehledné rozdělení jednotlivých typů chyb lidského činitele podává tabulka 5.1. 

Tabulka 5.1 Chyby lidského činitele 

Nebezpečné jednání 

Nezamýšlená činnost Zamýšlená činnost 

Nedopatření Opomenutí Omyl Porušení pravidel 

Selhání pozornosti: 
 
Přehlédnutí 
Nesprávné načasování
Nesprávná sekvence 
Vyrušení 
Dezorientace 

Selhání paměti: 
 
Opomenutí vykonat 
plánované nebo za-
mýšlené úkony 
 

Pravidla: špatná in-
terpretace dobrých 
pravidel, aplikace 
špatných pravidel 
 
Znalosti: mnoho pro-
měnných forem 

Běžné přestupky 
 
Výjimečné situace 
 
Sabotáže 
 

Základní kategorie chyb 

7.1.2 Výskyt a detekce chyb lidského činitele 
Chyby na různých úrovních činností nevykazují stejnou četnost a i pravděpodobnost jejich 
odhalení a nápravy není ve všech případech stejná. Obvyklým způsobem stanovení pravděpo-
dobnosti výskytu chyb je podíl počtu chyb a počtu příležitostí ke vzniku chyby.  na úrovni 
dovedností a schopností je (v závislosti na typu činnosti, stresového zatížení v daném oka-
mžiku apod.) pravděpodobnost vzniku chyby v rozmezí od 10-4 až po něco přes 10-2. Na úrov-
ni aplikace pravidel a předpisů je (v závislosti na kvalitě předpisů a pravidel a okolnostech, za 
nichž jsou uplatňovány) odpovídající rozsah od 10-3 do 10-1. Na úrovni znalostí  je rozsah 
pravděpodobnosti výskytu chyb od 10-2 do 1 (absolutní jistota - nováček provádějící jistý 
úkon jej rozhodně nemůže zvládnout - uvažme člověka, který nikdy neřídil letadlo, po-
koušejícího se přistát bez pomoci instruktora). Výsledky mnoha studií zaměřených na pravdě-
podobnost vzniku, detekci a nápravu chyb jsou prezentovány v tabulce 5.2. 
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Tabulka 5.2 Statistický přehled jednotlivých typů chyb lidského činitele 

Typ  chyby Pravděpodobnost 
vzniku chyby 

Podíl na celko-
vém počtu chyb 

Podíl chyb odhalených 
jejich "autorem" 

Podíl napra-
vených chyb 

Schopnosti 10-4 až 10-2 61% 86% 69% 

Pravidla 10-3 až 10-1 27% 73% 35% 

Znalosti 10-2 až 1 (jistota) 12% 71% 23% 

 

Chyby pramenící z aplikace dovedností a schopností 

Díky schopnosti poučit se z chyb je člověk do jisté míry schopen své chyby odhalovat    a 
napravovat. Jednak je zde určitý stupeň sebekontroly - proces zpětné vazby, sám o sobě pod-
léhající chybám a omylům. Méně závažná opomenutí jsou snadněji identifikovatelné než 
závažnější chyby, ale pokud chybu neodhalí ten, kdo se jí dopustí, co nejdříve, je vysoce 
pravděpodobné, že jím nebude odhalena vůbec. Je však mnoho chyb, které jsou značně rezis-
tentní na odhalení svým "autorem" (např. vynechání položky při sčítání dlouhých sloupců č
sel). Pak musí chybu odhalit někdo jiný, což je důležité např. při diagnostických chybách  
nebo za situací, kdy člověk pracuje pod určitým stresem - když řídíme auto v neznámém 
městě a potřebujeme se dostat včas na místo jednání, je velmi dobré mít u sebe spolujezdce s 
otevřenou mapou na kolenou. Další možností je používání systémů, které samy na chybu rea-
gují, např. vysláním varovného signálu, přerušením činnosti dokud není závada odstraněna, 
řadou jiných. Poslední možností je použití "donucovací fu

í-

a 
nkce". 

Donucovací funkce je "něco, co zabraňuje pokračování určitého jednání nebo chování, dokud 
není problém vyřešen" a je standardní metodou zabránění vzniku chyb pramenících       z apli-
kace dovedností a schopností při obsluze strojů a zařízení. Při aplikaci donucovací funkce 
není možné pokračovat v určité sekvenci úkonů, dokud předcházející kroky nebyly vykonány 
naprosto správně (nejrůznější zámky a zábrany, možnost montáže zařízení pouze jedním - 
správným - způsobem, tvar součástí a dílů umožňující jejich zasunutí v jediné poloze apod.).  
Tato opatření se však často místo zvýšení bezpečnosti stávají výzvou k jejich překonání či 
porušení a rozhodně jimi není možné zabránit vzniku tohoto typu chyb. Útěchou budiž sku-
tečnost, že většina chyb pramenících z aplikace dovedností a schopností je lehce identifi-
kovatelná a napravitelná těmi, kdo je způsobili, a že většinou nemívají závažné důsledky. 
Proto také lze pozorovat nedostatek motivace tyto chyby odstraňovat – vynaložené úsilí by 
totiž bylo neadekvátní dosaženému prospěchu. Pokud již tyto chyby mají závažné důsledky, 
je to většinou dáno zcela neočekávanou shodou nepříznivých okolností určených různými 
faktory a prostředím. 

Z jednotlivých kategorií chyb se zde setkáváme s nedopatřeními (nesprávně provedené úko-
ny, jichž si je člověk obvykle okamžitě vědom) a opomenutími (neuvědomělé mentální chyby 
- např. zapomenutí něco vykonat - které si člověk obvykle uvědomí později). 
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Chyby pramenící z aplikace pravidel a předpisů 

Na prostřední úrovni lidské činnosti jsou úkony, kdy se (oproti předchozímu případu schop-
ností a dovedností, kdy nás řídí "automatický pilot" a své chování a  rutinní jednání si často 
ani neuvědomujeme) řídíme souborem pravidel, předpisů nebo instrukcí, které nám umožní 
dosažení požadovaného cíle či výsledku. Příkladem je montáž zařízení podle návodu, jízda v 
neznámém terénu podle mapy nebo itineráře, diagnostická kontrola prováděná podle seznamu 
úkonů apod. 

Jak již bylo uvedeno, chyby na této úrovni činnosti pramení ze špatné aplikace správných 
pravidel nebo použití špatných pravidel či instrukcí. příkladem druhého případu jsou situace, 
kdy jsou instrukce nekompletní, obtížně pochopitelné, dvojznačné nebo prostě (téměř) nespl-
nitelné, kdy je chybu lidského činitele třeba připsat na vrub spíše absenci správných pravidel 
nebo tomu, kdo instrukce připravoval, než tomu, kdo podle nich postupoval. Zřejmou cestou, 
jak zabránit možnosti výskytu takových (špatných) pravidel uvnitř systému, je jejich pravi-
delné prověřování a aktualizace. Avšak ve složitých systémech vyznačujících se aplikací 
značně rozsáhlého souboru pravidel, instrukcí a postupů se může jednat o gigantický úkol, 
zejména u systémů, které - a s nimi i příslušná pravidla a instrukce - podléhají častým změ-
nám. Zde je na zváženou efektivnost nákladů investovaných do těchto prověrek  a úprav. V 
první řadě je třeba určit rozsah problému, tedy zjistit, jaký podíl lidských chyb pramení z apli-
kace souboru špatných pravidel a instrukcí a teprve poté, co se ukáže jeho závažnost, přistou-
pit  k nápravě situace. 

Druhou možností vzniku chyb je nesprávná aplikace správných pravidel. Opět se může 
vyskytovat z nejrůznějších příčin. Jednou z nich může být přesycenost informacemi, která 
vede ke stresu pracovníka, v jehož důsledku dojde např. k vynechání některých důležitých 
úkonů nebo záměně jejich pořadí. V případě havárií pak stres ještě podstatně narůstá a není 
pak   v lidských silách adekvátně na vzniklou situaci reagovat. 

Chyby jednání založeného na aplikaci instrukcí jsou obtížněji identifikovatelné, než je tomu 
chyb pramenících z aplikace  schopností a dovedností, kdy působí okamžitá zpětná vazba. 
Jejich projevy totiž nemusí být na první pohled patrné. Je tedy mnohem obtížnější vypořádat 
se situacemi, které jsou důsledkem použití pravidel a instrukcí, které jsou samy o sobě správ-
né, ale mohou být špatně interpretovány – v extrémním případě formou záměrného porušení 
pravidel (např. při testování bezpečnosti systému větší než povolenou zátěží) nebo v důsledku 
přestupku či trestného činu. 

Pokud se týká jednotlivých kategorií chyb, pak omyly se vyskytují v plánovací fázi činností 
nebo sekvence úkonů, opomenutí ve fázi "ukládání" (do paměti k pozdějšímu použití)     a 
nedopatření ve fázi provádění, kdy jsme učinilo něco, co jsme nezamýšleli. Jedná se o pří-
klady tzv. aktivních závad, tedy takových, kdy je obvykle jasné, co bylo učiněno chybně a 
kdo to způsobil. Mnohem zákeřnější chyby jsou příčinou latentních závad, které jsou pak 
skryty uvnitř systému nebo organizace a projeví se teprve v důsledku nějaké události, která je 
"spustí". 

Chyby pramenící z aplikace znalostí 

Právě na této úrovni činnosti se v důsledku chyb objevují nejčastěji latentní závady, které jsou 
z hlediska možných následků nejzávažnější. Tato úroveň činnosti je charakterizována tím, že 
se nejprve učíme nějakému postupu či úkonu (nový pracovník, který  se po nástupu seznamu-
je s prostředím a pracovním povinnostmi; žák v autoškole; řešení nového, dosud neznámého 
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problému apod.), a pak ho teprve provádíme. Pravděpodobnost výskytu chyb je  v těchto pří-
padech obzvlášť vysoká (viz tabulka 5.2), zejména v případech, kdy nějakou činnost vykoná-
váme poprvé. 

Příkladem tohoto typu chyb jsou situace, kdy se domníváme, že jsme zvolili a provedli správ-
ný úkon, zatímco ve skutečnosti tomu tak není, což je markantní zejména v případech, kdy se 
na řešení problémů podílí více lidí a jejich závěry jsou proto "důvěryhodnější", než kdyby ke 
stejným závěrům dospěl pouze jeden člověk. Hrozí zde však nebezpečí, že pokud se jedná o 
skupinu osob se stejnou či podobnou úrovní znalostí a zkušeností vedenou shodnými zájmy 
(tzv. skupinové myšlení), která pracuje bez nezávislého posouzení nezaujatými odborníky, 
bude jejich řešení chybné (např. v důsledku profesionální deformace). K tomu, aby se podob-
ným chybám "skupinového myšlení" předešlo, slouží řada opatření: 
 

jsou vytvořeny podmínky pro kritické hodnocení uvnitř skupiny a pro možnost  
vyjádření nesouhlasu; 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

existuje možnost vyjádřit pochybnosti a nejistotu; 
vedoucí skupiny toleruje kritiku svých názorů; 
vedoucí skupiny nestanoví na začátku diskuse vlastní zájmy a priority; 
závěry jsou přijímány teprve po zvážení dostatečného počtu alternativních řešení; 
prověření závěrů nezávislými posuzovateli mimo skupinu; 
při přijímání rozhodnutí použít služeb odborných konzultantů; 
zajištění heterogenity členů skupiny (individuality rozdílných zkušeností atd.). 

Rozdělení chyb na aktivní a latentní je  velmi užitečné. Těch prvních se obvykle dopouštějí 
pracovníci "v první linii" (řidiči, piloti, obsluha strojů, dispečeři apod.), zatímco latentní jdou 
spíše na vrub těch, jejichž činnost je od vlastního provozu časově i prostorově oddělena - ná-
vrháři, konstruktéři, vedoucí pracovníci. Latentní chyby představují, zejména          u složi-
tých systémů, riziko mnohem závažnějších následků. 

Mezi latentní závady patří: 
 

chybný projekt provozu a/nebo zařízení; 
nedostatečný výcvik a školení; 
nedostatky v kontrolní činnosti; 
neúčinná komunikace; 
nejasné stanovení povinností a rozdělení odpovědnosti; 
nedostatečná preventivní a bezpečnostní opatření. 

7.1.3 Strategie redukce chyb lidského činitele 
Za základní strategie omezující výskyt chyb lidského činitele jsou považovány postupy zamě-
řené na přípravu (výcvik, školení) a výběr pracovníků a na fázi vypracování projektu       a 
designu provozu a zařízení.  

Strategie zaměřené na přípravu pracovníků 

Význam výchovy a přípravy k bezpečné práci je samozřejmě nezpochybnitelný. Vždy by měl 
vycházet z konkrétních potřeb a cílů organizace. Na jednotlivých stupních bezpečnostního 
managementu by příprava pracovníků měla plnit cíle dle schématu na obr. 5.1. 
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Pokud se týká jednotlivých úrovní činnosti, měla by příprava pracovníků být koncipována 
tak, aby vyhovovala požadavkům vyplývajícím z charakteru těchto činností. 
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Fáze bezpečnostního managementu Dovednosti a znalosti získané přípravou 

    
Identifikace rizik 

Odhalování zdrojů nebezpečí, prohlídky pracovišť, 
hlášení o incidentech a nehodách 

Kvantifikace rizik, metody HAZOP, HAZAN       a 
další dříve popsané postupy, znalost příslušné legisla-
tivy v oblasti BOZP  

Návrh a zavádění
preventivních 
opatření 

Technické znalosti a dovednosti, znalosti potřebných 
postupů - individuální (chování, přístupy, motivace, 
zodpovědnost) a organizační (poučení z minulých 
chyb, nehod a havárií 

Vývoj a zavádění vhodných souborů sledování     a 
hodnocení výsledků v oblasti BOZP, monitorovací 
systémy, efektivní program předávání informací, po-
zitivní firemní politika a kultura zaměřená na BOZP

Monitorování 

Zpětná vazba 

Vyhodnocení rizik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 5.1 Strategické cíle přípravy pracovníků v závislosti na struktuře  bezpečnost-
ního managementu 

U činností založených na aplikaci schopností a dovedností se jedná o opakované rutinní úko-
ny prováděné "automaticky" (jízda na kole, obsluha důvěrně známého zařízení) a v rámci 
přípravy je třeba se soustředit na dostatečně časté opakovaní potřebných činností včetně me-
tody pokus - omyl, aby se potřebné dovednosti zafixovaly tak, jak mají být správně apliko-
vány.  V případě nácviku výjimečně prováděných úkonů (např. pro havarijní situace) je vhod-
né sáhnout i k tzv. "přeučení", kdy se činnosti zautomatizují natolik, že jejich provedení je 
pak  i za stresové situace bezchybně. (Pro ilustraci: tento postup používají např. herci a hu-
debníci   a lze jej charakterizovat sloganem "amatér nacvičuje tak, aby úkon provedl správně, 
profesionál tak, aby jej nemohl provést nesprávně".) 

Činnosti založené na aplikaci pravidel a instrukcí jsou charakterizovány provedením určité 
vědomé posloupnosti kroků, kterou je třeba nacvičit jako celek (kontroly a prověrky zařízení, 
sekvence uvádění zařízení do chodu, montáž apod.).  Nácvik těchto postupů by měl snížit 
pravděpodobnost nevykonání některých kroků (nebo jejich zbytečné opakování nebo vsunutí 
některých úkonů navíc). Je třeba zdůraznit uvědomělé vykonávání těchto kroků, nikoli jejich 
automatické provádění., protože pro různé úkoly se příslušné postupy liší a mohlo by dojít k 
nežádoucí záměně činností. Vhodnou pomůckou je sestavení kontrolních seznamů jednotli-
vých kroků a  používání expertních systémů (např. při diagnostice - identifikace problému 
pomocí vykonání posloupnosti diagnostických úkonů).  

Ing.Ke - c:\dokumenty\cbu-obu\RARA-CBU\comparative study.doc 88 

 

Činnosti založené na aplikaci znalostí, charakterizovány tím, že jsou vykonávány jako nové 
nebo v nové situaci (byť ve stávajícím prostředí) - např. při zavádění nových bezpečnostních 
předpisů - vyžadují při přípravě širší přístup odvíjející se od základních principů. Jedná se o 
řešení problémů na bázi prezentace co nejširší škály různých variant řešení, kdy je důležité 



OS PHGN                              Projekt ČBÚ č.13/2001, „Hodnocení rizik práce v hornictví“
                                     

 

poskytnout co nejvíce relevantních informací a zejména identifikovat problém jako ten, který 
je založen na aplikaci znalostí, a nesklouzávat do oblasti aplikace instrukcí - to, co se ukázalo 
jako vhodné řešení podobného problému v minulosti, nemusí nutně být použitelné za stávající 
situace.  

1. Postup při přípravě pracovníků by měl být zaměřen na šest základních aktivit: 

2. Znalosti (např. pomocí výkladu předpisů týkajících se bezpečnosti a  ochrany 
zdraví při práci). 

3. Pochopení  (prostřednictvím příkladů různých typů zdrojů nebezpečí a rizikových 
faktorů). 

4. Aplikace (návrh variant řešení konkrétních bezpečnostních problémů). 

5. Analýza (vysvětlení, proč je daný faktor zdrojem nebezpečí a rizika). 

6. Syntéza (plán konkrétního řešení daného problému). 

7. Vyhodnocení (porovnání rizika a přínosů jeho různých řešení). 

 

Požadavky na účinnou přípravu pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví lze shrnout 
do následujících bodů: 

1. Pozitivní přístup zdůrazňující proces osvojení si "bezpečného chování", nikoli jen 
vyhýbání se nesprávným a rizikovým postupům a činnostem. 

2. Vhodné podmínky nácviku činností, zejména pro stresující situace. 

3. Vyhodnocování účinnosti přípravy pomocí zpětné vazby. 

Strategie zaměřené na výběr pracovníků 

Tyto strategie kladou důraz na výběr co nejvhodnějších pracovníků pro daný typ činnosti po-
mocí nejrůznějších kritérií, zaměřených zejména na intelektuální schopnosti, schopnosti vní-
mání (smyslového) a motorické schopnosti za splnění následujících podmínek: 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

c) 

d) 

je možné identifikovat schopnosti a dovednosti potřebné pro  daný typ činnosti 
(např. prostřednictvím analýzy činnosti nebo úkonů); 

existují spolehlivé testy těchto schopností a dovedností s dostatečnou vypovídací 
hodnotou; 

jsou k dispozici osoby s potřebnými vlastnostmi a kvalifikací. 

Vedle osobnostních testů, zaměřených na stanovení základních psychologických cha-
rakteristik,  pak k výběru vhodných pracovníků slouží následující postupy: 

pohovory - vhodně strukturované, vykonávané odborně zdatnými personalisty; 

osobní údaje - zdůrazňující relevantní aspekty vzdělání, kvalifikace a zkušeností; 

testy schopností - pro vyhodnocení poznávacích a dovednostních složek výkonu 
práce; 

praktické (simulační) testy - vyhodnocují postupy při vykonávaní požadovaných 
činností v daném prostředí. 
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Strategie zaměřené na design zařízení a přípravu projektů  

V této oblasti existují tři alternativy: 

a) 

b) 

c) 

design nebo projekt, který vylučuje možnost chyby; 

design nebo projekt, který ztěžuje (ale nevylučuje) možnost chyby; 

design nebo projekt, který snižuje závažnost následků případné chyby, aniž by 
ovlivňoval (snižoval) pravděpodobnost jejího vzniku. 

Tyto strategie jsou z hlediska nákladů nejefektivnější, protože opatření se provedou jednou 
provždy, zatímco příprava a výběr pracovníků vyžadují soustavné vynakládání prostředků. 
Proto je třeba považovat strategie směřující k optimalizaci designu zařízení a pracovních po-
stupů za prioritní. 

7.1.4 Identifikace a prevence chyb lidského činitele uvnitř organizace 
Organizace by měly ve vlastním zájmu dbát na přípravu a zavedení systému, který jim umož-
ní identifikovat chyby lidského činitele a na základě tohoto poznání pak těmto chybám 
předcházet nebo snižovat jejich pravděpodobnost, jinými slovy adekvátně reagovat na mož-
nost vzniku těchto chyb. Podobný systém lze charakterizovat následujícími aktivitami: 

1. Zavedení systému hlášení a zaznamenávání nejen nehod a havárií, ale i všech 
zdánlivě bezvýznamných incidentů (ovšem nikoli soustavně, ale jako při "odběru 
vzorků" v daném časovém intervalu) pomocí např. "deníku chyb lidského činite-
le". 

2. Objektivní analýza shromážděných údajů a určení všech okolností předcházejících 
incidentům (přímé příčiny a ostatní relevantní skutečnosti) - např. pomocí rozho-
voru se zúčastněnými následujícím po ohlášení události. 

3. Zapojení pracovníků na všech úrovních organizace do činností zaměřených na 
soustavnou nápravu nedostatků zjištěných při analýze incidentů za účelem zlepše-
ní celkové kultury a bezpečnosti práce prostřednictvím společně sdílených cílů a 
zlepšení vzájemné komunikace mezi zaměstnanci a vedením.  

4. Výsledné změny by měly být vrcholovým vedením neustále sledovány a kontrolo-
vány. Zejména management organizace by si měl vzít prevenci lidských chyb za 
jeden ze svých prvořadých úkolů, včetně redukce chyb vznikajících při jeho vlast-
ním rozhodovacím procesu. 

Důležité je, aby se výše uvedená opatření prováděla otevřeně, aby každý zaměstnanec měl 
možnost se do tohoto programu zapojit a aby v něm nebyl přítomen prvek viny a trestu, tedy 
rozhodně se nesmí  hlášení o incidentu stát podnětem pro disciplinární opatření. (Důvod je 
zřejmý - tento postup by vedlo k zatajování některých nepříznivých skutečností a trendů,         
a pokud si organizace není některých incidentů vědoma, nemůže se z nich poučit a podnik-
nout příslušné kroky k nápravě. Zejména v organizacích, vyznačujících se tradicí  sankčního 
postihu jednání chápaného za chyby lidského činitele, může tedy jít o dlouhodobý a obtížný 
proces změn zaběhaných forem řízení, protože bude třeba prolomit bariéry vzájemné nedůvě-
ry, ale příklad organizací, které dlouhodobě snížily nehodovost pod průměr daného průmyslo-
vého odvětví ukazuje, že to možné je.)  
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7.2 Ergonomické faktory ovlivňující možnost vzniku chyby lidského činitele 
Ergonomie studuje  problematiku vzájemného vztahu (rozhraní) člověk - stroj, charakteristiky 
lidského činitele (antropometrie, smyslové vnímání, fyzické schopnosti) a vliv pracovního 
prostředí a pracovních úkonů na člověka s cílem: 

a) 

b) 

c) 

d) 

navrhnout a konstruovat nástroje, stroje a zařízení  a upravit pracovní prostředí tak, 
aby odpovídaly lidským možnostem a schopnostem s cílem zefektivnit práci a op-
timalizovat pracovní a životní podmínky; 

zvýšit účinnost a efektivitu práce a ostatních činností (např. pomocí snížení namá-
havosti, zvýšením produktivity, redukcí možností dopouštění se chyb apod.); 

návrhem pracovních postupů umožňujících udržení fyzické a psychické pohody; 

zvýšit úroveň určitých humánních hodnot, jako např. pocitu bezpečí, pohodlí, 
uspokojení z (dobře vykonávané) práce, snížení únavy a stresu a celkové zlepšení 
kvality života. 

Nedodržování ergonomických zásad má neblahý vliv na organizaci jako celek i na jednotlivé 
pracovníky. Projeví se, kromě jiného, nižší produktivitou práce a zvýšenou úrazovostí v dů-
sledku únavy a stresu. Vedle zvýšení produktivity a efektivnosti práce je tedy úspěšná aplika-
ce ergonomických principů rovněž jedním z klíčů ke snížení rizikovosti pracovního procesu 
ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví. Dosahuje se toho zejména redukcí nebo eliminací 
příležitostí dopouštět se chyb ze strany pracovníků za současného zachování potřebné mož-
nosti odstranění případných chyb systému. Základním úkolem je zde rozhodnutí, které 
činnosti  a funkce ponechat lidem a které převést na stroje a mechanismy. 

7.2.1 Ergonomické aplikace pro snížení možnosti vzniku chyb lidského činitele 
Rozhraní člověk - stroj je ilustrováno na obr. 5.2 

Volba prostředků snižování možností vzniku chyb lidského činitele jako jedné z příčin nežá-
doucích událostí je ovlivněna tím, na které místo systému člověk - stroj se zaměříme. 

Rozhraní zobrazovací zařízení stroje - smyslové vnímání člověka 

Této oblasti byla v nedávných letech věnována značná pozornost a proběhl zde rozsáhlý vý-
zkum. Základním požadavkem na zobrazovací a signalizační zařízení  je výběr vhodného typu 
displeje, který musí odpovídat své funkci ve vztahu k obsluze stroje a  pracovním úkonům, 
které stroj vykonává. Různým potřebám odpovídají různé typy displejů, jak ukazují tabulky 
5.3 a 5.4. 

Z Tabulky 5.3 je patrné, že pokud nám záleží zejména na přesnosti čtení, pak volíme digitální 
displeje, v případě identifikace tempa změny jsou vhodnější (analogové) zobrazovače  s ru-
čičkou. V mnoha případech je nutné zobrazovací zařízení měnit nebo vzájemně kombinovat, 
zejména tam, kde na ně klademe několik požadavků. Vhodným kompromisem pak může být 
použití pohyblivé stupnice. Jiné typy zobrazovačů pak vyžaduje sledování kvalitativních uka-
zatelů, jak ilustruje Tabulka 5.5
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řízení stroje 
(displej) 
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Ovládací prvky 
stroje 
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hmat, smysl pro 
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Poznání: 
paměť, znalosti, 
předvídání, učení 
se, řešení pro-
blémů, rozhodo-
vání 

Výstup: chování, 
jednání (řeč, po-
hyb apod.) 

Efektory: 
svalová činnost 
(změna postoje, 
přizpůsobení po-
hybu apod.) 

Rozhraní člověk - stroj

 

Obrázek 5.2 Rozhraní a prvky systému člověk - stroj 

 

 

 

Tabulka 5.3 Přijatelnost kvantitativních zobrazovacích zařízení 

Typ displeje Snadnost čtení Přesnost Identifikace 
tempa změny 

Seřízení, na-
stavení  

Digitální velmi dobrá velmi dobrá slabá dobrá 

Pohyblivá ručička dobrá dobrá velmi dobrá velmi dobrá 

Pohyblivá stupnice dobrá dobrá dobrá dobrá 
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Tabulka 5.4 Základní vlastnosti jednotlivých typů zobrazení 

Funkce Analogové zobrazení Digitální zobrazení 

Kvantitativní údaje Vhodné tam, kde není důležitá 
přesnost nebo v situacích, kdy 
úkon  zahrnuje prvky kontroly       
a předvídání 

Vhodné pro přesné čtení pomalu 
se měnících hodnot, nevhodné      
v situacích, kdy úkon  zahrnuje 
prvky kontroly a předvídání 

Kvalitativní  údaje Vhodné pro varování, kontrolu     
a předvídání, umožňuje vizuální 
rozlišení oblastí 

Nevhodné 

Nastavení a sledování Vhodné Nevhodné 

 

 

Tabulka 5.5 Funkční charakteristiky kvalitativních zobrazovacích zařízení 

Zobrazovací zařízení Funkční charakteristika 

Akustické Vzbudí okamžitou pozornost - např. při vyvolání poplachu 

Vizuální Reprezentuje řadu stavů, např. použitím barevného rozlišení 

Reprezentační Představuje model systému - nejvhodnější pro znázornění prostoro-
vých a časových vazeb a vztahů mezi jednotlivými prvky systému 

 

Informace o svém okolí člověk nejčastěji přijímá ve vizuální formě. Například při řízení auta 
má řidič  k dispozici řadu vizuálních displejů, které mu poskytují informace. Čelní sklo před-
stavuje displej, který v reálném čase informuje (vizuálně) o rychlosti auta, stavu vozovky a 
poloze ostatních vozidel. Jedním z důvodů nehod v mlze zapříčiněných nepřizpůsobením 
rychlosti podmínkám je právě nedostatek vizuálních informací a tím pádem chybějící zpětná 
vazba. Dalšími displeji jsou ukazatele na přístrojové desce, které informují o vnitřních funk-
cích vozidla a o jeho vztahu k podmínkám provozu. Poznamenejme, že výzkumy ukázaly, že 
nejvhodnější jsou tachometry s pohyblivou ručičkou. 

Spojení akustické signalizace s vizuálním zobrazením může mít kladný vliv na  monitorování 
situace - zejména tam, kde bylo dosud používáno jen její vizuální sledování. Akustická (nej-
častěji varovná) signalizace je zdrojem kvalitativní informace - varovný signál u detektoru 
kouřových zplodin, vadné ložisko dávající svým typickým zvukem výstrahu, že ve stroji do-
šlo k mechanické poruše.  

Lidské poznání 

Tato oblast ergonomie se zabývá reprezentací systému v lidské mysli a problematikou, jak 
člověk systém chápe a jak mu rozumí. Různé oblasti poznání vyžadují různé přístupy         v 
závislosti na možnosti nepochopení systému a náchylnosti ke vzniku chyb: 

znalosti - závisejí na zkušenostech a vzdělání člověka a tudíž  nemohou být zlepšeny v 
krátkodobém horizontu a vyžadují delší "indukční" období; 

a) 
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b) 

c) 

d) 

e) 

a) 

b) 

c) 

d) 

schopnost řešit problémy - do jisté míry spojená se znalostmi a zkušenostmi, ale člověka 
je možné vytrénovat k řešení specifických typů problémů (např. spojených s činnostmi na 
bázi aplikace instrukcí); 

paměťové schopnosti - závisejí na zkušenostech, mohou však být do značné míry plně 
kompenzovány  poskytnutím dostatečného množství vhodně prezentovaných informací ; 

vnímání - závisí na pochopení systému a jeho přesné prezentaci, lze zdokonalit přípravou; 

rozhodovací schopnosti - kombinují předchozí oblasti poznání a závisejí na zkušenostech 
a schopnosti úsudku. 

I když je v rozhodovacím procesu jasně patrná převaha lidského činitele nad strojem, přesto je 
člověk vystaven riziku, že učiní vzhledem ke svým omezením chybu v usuzování        i roz-
hodování. Vzhledem k individuálním rozdílům v jednotlivých oblastech poznání je třeba zvá-
žit, zda pro danou pracovní činnost je vhodnější připravit (vyškolit) stávající pracovníky nebo 
vyhledat nové. 

 

Vykonání potřebných  úkonů (pohybů) 

Jedná se o širokou škálu pohybových úkonů v téměř nekonečné variabilitě. Při návrhu desig-
nu je tudíž z důvodu omezení možnosti vzniku chyby lidského činitele nutno přihlížet       k 
následujícím faktorům: 

svalová únava - vzniká v důsledku soustavné námahy, chladu, opakovaných úkonů 
nebo přetížení, což vše může vést ke vzniku chyby; 

nepohodlná poloha - při návrhu a konstrukci zařízení je ji třeba eliminovat; 

kinematické přizpůsobení - obzvlášť nutné při určitých činnostech z důvodu mož-
nosti vůbec práci vykonávat (obsluha strojů na výrobu obuvi) nebo z bezpečnost-
ních důvodů (těžba dřeva, nerostných surovin); závisí na motorických schopnos-
tech člověka; 

omezení lidských schopností a dovedností - odvíjí se od vrozených, přirozených in-
dividuálních schopností, osobních dispozicí a úrovně přípravy pro výkon práce. 

Rozhraní  člověk - zobrazovací/ovládací prvky 

Při čtení údajů zobrazovacích zařízení a ovládání kontrolních a řídicích prvků je nutno zo-
hledňovat očekávání nebo stereotypy chování. Např. u nás jsou vypínače světel vypnuty ve 
spodní poloze, v Británii naopak v horní; chceme-li zvýšit výkon, proud, intenzitu, otáčíme 
kolečkem většinou ve směru hodinových ručiček, ale u vodovodních kohoutků je tomu nao-
pak. V tabulce 5.6 je uveden přehled stereotypních pohybových očekávání  pro různé funkce 
zařízení. 
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Tabulka 5.6 Stereotypy očekávaného směru pohybu při ovládání zařízení 

Funkce Pohyb při ovládání 

Zapnout Dolů, doprava 
Vypnout Nahoru, doleva 
Vpravo Vpravo, ve směru hodinových ručiček 
Vlevo Vlevo, proti směru hodinových ručiček 
Nahoru Nahoru, dozadu, k sobě 
Dolů Dolů, dopředu, od sebe 
Zpět Dozadu, táhnout, nahoru, proti směru  ručiček
Rozšířit, prodloužit, zvětšit Dopředu, tlačit, dolů, ve směru  ručiček 
Zvýšit Nahoru, vpravo, dopředu 
Snížit Dolů, vlevo, dozadu 

 

Za situací, kdy obsluha strojů a zařízení jedná ve stresu (při haváriích), vzrůstá prav-
děpodobnost výskytu chyby díky špatnému designu rozhraní člověk - zobrazovací a ovládací 
prvky až tisíckrát. Základní nedostatky jsou uvedeny v tabulce 5.7 

 

Tabulka 5.7 Obvyklé nedostatky designu rozhraní člověk - ovládání/zobrazení 

Zobrazovací zařízení Ovládací prvky 

Chybí! Nepřístupné 
Poskytuje nepřesné informace Obtížně manipulovatelné 
Nespolehlivé (a tudíž ignorované) Náhodně manipulovatelné 
Není (okamžitě) viditelné Protiřečí stereotypům a konvencím 
Nečitelné (např. špatně osvětlené) Nekompatibilní se zobrazovacím zařízením 
Protiřečí stereotypům a konvencím Nevhodně rozlišené, zmatené 
Nevhodně rozlišené  
Dává irelevantní informace (způsobuje zmatek)  
Nekompatibilní s ovládacími prvky  

 

Výzkumy ukázaly, že pro specifické úkony jsou určité typy ovládacích prvků vhodnější než 
jiné. Přehled  použitelnosti jednotlivých typů ovládacích prvků pro určité charakteristiky ná-
ročnosti úkonů podává tabulka 5.8. 
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Tabulka 5.8 Vhodnost ovládacích prvků podle charakteristik nároků na obsluhu 

Typ ovládacího prvku Rychlost Přesnost Ovládací síla Rozsah 

Tlačítko (ruční) dobrá nemá vliv velmi chabá velmi chabý 

Přepínač (dvoupolohový) dobrá nemá vliv velmi chabá velmi chabý 

Přepínač (vícepolohový) přiměřená přiměřená nemá vliv přiměřený 

Otočný knoflík velmi chabá dobrá nemá vliv přiměřený 

Otočné kolečko velmi chabá dobrá nemá vliv přiměřený 

Malá klika, páčka dobrá chabá velmi chabá přiměřený 

Velká klika, páčka dobrá velmi chabá dobrá dobrý 

Otočné kolo chabá dobrá přiměřená přiměřený 

Horizontální páka dobrá chabá chabá chabý 

Vertikální páka dobrá přiměřená dobrá dobrý 

Klávesnice dobrá přiměřená nemá vliv chabý 

Tlačítko (nožní) přiměřená nemá vliv velmi chabá velmi chabý 

Nožní pedál dobrá nemá vliv dobrá velmi chabý 

 

Základními kritérii pro volbu ergonomicky vhodného typu ovládacích prvků jsou tedy funkce, 
očekávání  a stereotypy a výkonové charakteristiky. Pokud uvažujeme zobrazovací   a ovlá-
dací prvky jako celek, je třeba věnovat pozornost zejména jejich kompatibilitě, tedy vzájem-
nému vztahu jednotlivých složek mezi sebou i vztahu k lidskému činiteli a jeho očekáváním a 
zaběhaným stereotypům. U kompatibilních systému je snadnější porozumění, lidé se je spíše 
naučí ovládat, pravděpodobnost vzniku chyby je nižší a spokojenost uživatele vyšší. Některý 
typ kompatibility má větší význam, protože jisté stereotypy jsou vlastní většímu procentu 
populace. Vztahy mezi ovládacími prvky by měly být logické a pokud možno standardi-
zované. Rozeznáváme tyto typy kompatibility: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

prostorová - vhodné uspořádání a seřazení kontrolních a ovládacích prvků; 

pohybová - např. zvýšení výkonu odpovídá otočení vpravo; 

poznávací - co je očekáváno od uživatele a čeho je schopen na základě svých 
schopností - jazyková, paměťová, vnímavostní kompatibilita;  

úkonová - pro prostorové a pohybové úkony je vhodná vizuální prezentace a ma-
nuální reakce, ale např. pro mluvený projev akustická signalizace (výzva) a odpo-
věď; 

pojmová, významová - např. názorné piktogramy v metru, na letištích apod. 

Na závěr uveďme nejčastější typy omylů, se kterými se setkáváme při výběru  ergonomicky 
vhodného designu strojů a zařízení: 
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design je vhodný pro mě  a tedy pro každého; ✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

design je vhodný pro "průměrného občana" a tedy pro každého; 
lidé jsou schopni adaptace a tedy není nutné brát na ergonomii ohled; 
zařízení se pořizuje pro svůj účel a výkon a "drahé" ergonomické řešení je zbyteč-
né; 
ergonomie je otázkou intuice a zdravého rozumu a není třeba se věnovat  výzku-
mu. 

7.2.2 Konstrukce rozhraní člověk/stroj 
Základní požadavky kladené na konstrukci rozhraní člověk/stroj lze shrnout do třech bodů: 

 
brát v úvahu omezení lidských schopností; 
přizpůsobit úkony obsluze stroje; 
redukovat nebo eliminovat možnost vzniku chyb lidského činitele. 

 
Lidé jako pracovníci dokážou být velmi flexibilní a často jsou ochotni pracovat i za ztížených 
podmínek. Je to však v mnoha případech zaplaceno  krátkodobým nebo i trvalým ohrožením 
jejich bezpečnosti a zdraví, pokud již v prvopočátku návrhu a konstrukce stroje nebo pracov-
ního postupu není přihlíženo k fyzickým a psychickým omezením člověka jako pracovní síly. 
Mezi tato omezení patří: 

smyslové orgány (receptory) - např. zrak: obsluha by měla být schopna zřetelně        
a jasně přečíst údaje kontrolních přístrojů a ovládacích prvků, aby se tak zabránilo 
únavě; 

interpretace - informace, které člověk ze strany systému získává musí být uspořá-
dány tak, aby je bylo možné správně pochopit; zejména by nemělo docházet k pře-
sycení informacemi nad kapacitu zvládnutelnou člověkem v daném časovém inter-
valu nebo k poskytování informací  vyžadujících nepřiměřenou pozornost a sou-
středění; 

pracovní poloha - všechny pracovní postupy a úkony by měly být umožňovat po-
hodlnou pozici při jejich vykonávání a co nejvíce omezit nepřirozené namáhání; 
zde je nutno dbát zejména na správné rozmístění a uspořádání kontrolních a ovlá-
dacích prvků; 

prostorové uspořádání pracoviště - mělo by umožňovat dostatečnou možnost po-
hybu a změn pracovní polohy, snadný přístup a odchod z místa výkonu práce a ne-
zacloněnou hlasovou a vizuální komunikaci s ostatními pracovníky; 

pracovní pohoda -  důležité faktory pracovního prostředí jako je osvětlení, větrání, 
teplota a vlhkost vzduchu by měly být takové, aby zajišťovaly maximální pohodu 
a komfort; 

intenzita práce - příliš rychlé nebo pomalé pohyby vedou k brzké únavě, stereo-
typně opakované úkony pak mohou rovněž mít na člověka nepříznivé důsledky - 
intenzita práce by se měla v průběhu směny měnit; člověk se snadněji dopouští 
chyb, pracuje-li ve stresu (časovém, při havarijních situacích apod.); 
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únava - konstrukce rozhraní člověk/stroj  by měla zohledňovat únavu pracovníka     
a chyby, jichž se v jejím důsledku může dopustit – i když je člověk schopen únavě 
se přizpůsobit, přesto je patrná tendence častějšího vzniku chyb a nehod ke konci 
pracovní směny; 

g) 

h) stres - může být fyzický (v důsledku hluku, vibrací, nepřiměřené teploty apod.) 
nebo psychický (nereálné termíny a přílišné nároky vyplývající z plnění pracov-
ních úkolů). 

Člověk samozřejmě nemá fyzické a poznávací schopnosti na takové výši, aby se dokázal vy-
hnout všem rizikům vyplývajícím z pracovního procesu. Obecně přijímaným způsobem, jak 
ho ochránit, je použití některých zabezpečovacích a ochranných prvků a zařízení (zábradlí, 
bariéry, blokovací zařízení apod.). 

7.3 Postupy pro snižování rizika chyby lidského činitele a zvýšení jeho spolehlivosti 
 

Existuje několik technik a postupů, které se používají na různých typech pracovišť za účelem 
snížení rizika chyby lidského činitele a zvýšení jeho spolehlivosti. Jejich základem je tzv. 
úkolová analýza. 

7.3.1 Úkolová analýza 
Úkolová analýza je metoda odvozená od systémové analýzy, která popisuje a analyzuje výko-
nové požadavky kladené systémem na člověka. Cílem je dosažení co nejdokonalejší integrace 
člověka a dalších (strojních, mechanických) složek systému. Úkolovou analýzu a její jednot-
livé stupně lze znázornit diagramem podle obr. 5.4. 

Úkolová analýza principiálně pokládá úkol za základní jednotku chování člověka v pracov-
ním procesu (a kdekoli jinde). Pracovní výkon je popsán ve smyslu jeho cílů a plánovaných 
úkonů  potřebných k dosažení těchto cílů. Jednou z nejběžněji používaných forem úkolové 
analýzy je hierarchická úkolová analýza (HTA - Hierarchical Task Analysis). Na jejím počát-
ku stojí určení všeobecného cíle úkolu. Na každé další hierarchické úrovni jsou pak dílčí úko-
ly analyzovány detailněji a vytvářejí hierarchickou strukturu. Úkoly jsou reprezentovány jed-
notlivými operacemi určujícími stanovené úkony (nebo série úkonů), které je třeba vykonat, 
aby se dosáhlo splnění cíle úkolu. 

Hlavní operace je rozdělena do (obvykle dvou až šesti) jednotlivých složek (dílčích podope-
rací, dílčích úkolů) a proces pokračuje tak dlouho, až je u každé složky dosaženo požadované 
úrovně detailního rozpracování. Pro určení kritéria, na které úrovni proces dělení zastavit, je 
rozhodující typ aplikace, pro kterou se úkolová analýza provádí (viz obr. 5.4). Pokud např. 
používáme úkolovou analýzu jako základ pro definování chyb lidského činitele s cílem nale-
zení způsobů jejich redukce, analýza bude pokračovat až na takovou úroveň, kdy je možné 
identifikovat jednotlivé úkony, při nichž je možný výskyt chyby.
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Informace: 
- dokumentace 
- expertizy 
- pozorování 

Zúčastněné strany: 
- obsluha strojů 
- manažeři 
- konstruktéři 

Zdroje: 
- lidské 
- časové 
- finanční 

Sběr informací 

Popis úkolu 

Analýza úkolu 

Prezentace výsledků 
(např. hierarchický diagram 

nebo tabulka) 

Aplikace 

Omezení: 
- časové 
- jiné 

 
* automatizace  * přidělení funkcí  * vyhodnocení 
* (re)konstrukce  * modifikace  * studie proveditelnosti 
* výběr osob  * audity  * analýza potřeb výcviku a školení   
* analýza chyb lidského činitele  * předefinování pracovních úkonů 
* identifikace kritických úkolů (např. z bezpečnostního hlediska) 
* opatření a pomůcky pro usnadnění práce * jiné 

Obrázek 5.4 Schéma postupu při úkolové analýze 

 

HTA je základem pro kvantitativní i kvalitativní formy ocenění spolehlivosti lidského činitele 
(HRA - Human Reliability Assessment). Mezi kvalitativní formy HRA patří Úkolová analýza 
pro identifikaci chyb (TAFEI - Task Analysis for Error Identification) a Prognózní analýza 
chyb lidského činitele (PHEA - Predictive Human Error Analysis).  

7.3.2 Úkolová analýza pro identifikaci chyb  
Úkolová analýza pro identifikaci chyb (TAFEI) je postup, který se vyznačuje systematickým 
zkoumáním vzniku  chyb lidského činitele ve vztahu k jednotlivým úkonům nebo sekvencím 
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úkonů. TAFEI rozšiřuje psychologický přístup k lidským chybám do aplikační oblasti a po-
kládá člověka za aktivní (kognitivní) složku systému, která interpretuje nejrůznější stimuly. 
Pracuje s pojmem tzv. "vhodnosti", kdy vzhled nějakého objektu předurčuje jeho použití -   
např. rukojeť slouží k táhnutí, destička na dveřích k tlačení, knoflík k otáčení nebo tahu apod. 
Jedná se o ergonomický postup, kdy design stroje nebo pracovního místa je pokládán za roz-
hodující činitel určující správné provedení pracovních úkonů. Metoda TAFEI je vhodná pro 
uzavřené systémy, kdy dochází k interakci člověka se strojem či zařízením, jež má konečný 
počet možných stavů, které jsou jednoznačně definovatelné. Lze ji použít zejména tam, kde 
člověk operuje uvnitř systému v relativně omezeném prostoru (obsluha jednotlivých strojů 
apod.). 

Analýza pomocí metody TAFEI probíhá v pěti základních krocích: 

1. Definice  jednotlivých složek pracovního systému a prostředí. 

2. a) Popis "lidských" složek systému za použití HTA, b) Popis ostatních složek sys-
tému za použití diagramu systémových stavů. 

3. Kombinace ("překrytí") 2a a 2b za účelem určení "povolených" přechodů mezi 
jednotlivými stavy systému a jeho složek. 

4. Určení "nežádoucích" přechodů jako možných či nemožných a ve smyslu typů  
chyb, které by se mohly vyskytnout. 

5. (Re)konstrukce systému za účelem omezení rizika vzniku chyb.  

Detailní popis poměrně složité metodiky přesahuje rámec předkládaného textu. Jejím výsled-
kem je matice přechodů mezi jednotlivými stavy systému, z nichž některé jsou "povolené", 
tedy dané správným pracovním postupem, jiné pak nežádoucí, které by mohly vést k poruše 
nebo nehodě. Tyto nežádoucí přechody mohou být nerealizovatelné (z důvodů omezení a zá-
bran uvnitř systému) nebo  realizovatelné, kdy se jedná o chybu nebo úmyslné porušení (např. 
bezpečnostních předpisů). Analýza tak může upozornit na dosud neuvažované nežádoucí je-
vy. Identifikace možných chyb je pak prvním krokem k přestavbě systému tak, aby se mož-
nost vzniku chyb a závažnost jejich případných následků co nejvíce omezila nebo eli-
minovala. 

Metoda TAFEI poskytuje užitečnou představu interakcí mezi obsluhou a mechanickými slož-
kami systému ve smyslu možných akcí a možných chyb. Na základě informací získaných 
analýzou lze "vyřešit" možné chyby zásadně ovlivňující bezpečnost a efektivitu systému, nej-
častěji rekonstrukcí systému - jeho strojového vybavení nebo příslušných pracovních postupů. 

7.3.3 Prognózní analýza chyb lidského činitele  
Prognózní analýza chyb lidského činitele (PHEA) kombinuje systematickou identifikaci a 
redukci chyb lidského činitele v systému s rizikovým managementem. Jedná se vlastně o vy-
hodnocení rizik lidských chyb. Účelem je identifikovat ty interakce uvnitř systému člo-
věk/stroj, které by mohly vést k lidským chybám s možnými závažnými následky. Analýza 
má čtyři základní cíle: 

reprezentace úkonů prováděných lidmi v systému člověk/stroj; ✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

určení nežádoucích situací; 
vyhodnocení následků těchto událostí pro systém; 
vytvoření strategií pro prevenci chyb a snížení závažnosti jejich následků. 
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Analýza PHEA se používá při návrhu a konstrukci nových výrobků a při přípravě projektů 
nových systémů, aby se možné chyby eliminovaly již v přípravném stadiu. Lze ji rovněž pou-
žít při vyhodnocování rizik, kdy je životně důležité předem zvažovat možné úkony a postupy, 
které by mohly vést ke vzniku nežádoucích situací nebo zhoršení jejich následků. PHEA se 
používá rovněž při vyšetřování nehod, kdy je potřeba zjistit příčiny chyb lidského činitele, 
aby bylo možné vytvořit a uvést do praxe účinné postupy redukující možnost vzniku těchto 
chyb. 

Prognózní analýza chyb lidského činitele probíhá v pěti základních krocích: 

1. Definice problému. 

2. Úkolová analýza. 

3. Analýza chyb lidského činitele. 

4. Konsekvenční analýza. 

5. Vypracování postupů pro snížení rizika chyb lidského činitele. 

Ve stadiu definice problému je třeba zvažovat ty interakce člověka v systému, které by 
mohly vést ke vzniku incidentu nebo nehody. Může se jednat o aktivní nebo latentní závady, 
jako např.: 

chyby údržby nebo testování systému ovlivňující jeho bezpečnou "dostupnost"; ✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

chyby obsluhy mající za následek riziko nežádoucí události; 
úkony obsluhy, které mohou zabránit hrozící nehodě; 
chyby obsluhy, které mohou vést k prodloužení trvání nežádoucího stavu nebo 
zhoršení jeho následků; 
úkony, kterými může obsluha uvést systém zpět do funkčního stavu. 

Úkolová analýza byla popsána v subkapitole 5.3.1. Jejích výstupů pak používá analýza chyb 
lidského činitele jako základu pro určení typů chyb, které se mohou vyskytnout při jed-
notlivých pracovních úkonech. Používá se klasifikačního systému založeného na šesti dále 
popsaných kategoriích chyb. 

Chyby plánování -  spojené s prováděním jednotlivých sekvencí úkonů: 

zanedbání předběžných podmínek vykonání určitých úkonů; 
vykonání nesprávné sekvence plánovaných úkonů; 
plánovaná sekvence vykonána správně, ale plán byl pro danou situaci nevhodný; 
správně naplánovaná sekvence byla vykonána příliš brzy nebo příliš pozdě; 
správně naplánovaná sekvence byla vykonána v nesprávném pořadí. 

 

Chyby provedení - spojené s vykonáváním pozorovatelných činností: 

příliš dlouhá nebo příliš krátká činnost; 
špatně načasovaná činnost; 
nedostatečná nebo naopak přílišná činnost; 
správná činnost s nesprávným předmětem; 
nesprávná činnost se správným předmětem; 
nesprávná činnost s nesprávným předmětem; 
neukončená, nekompletní činnost. 
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Chyby kontroly - spojené s kontrolami a prověrkami funkčnosti: 

neprovedení kontroly (opomenutí apod.); ✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

nedostatečná kontrola; 
správná kontrola  nesprávného subjektu; 
nesprávná kontrola  správného subjektu; 
nesprávná kontrola  nesprávného subjektu; 
špatně načasovaná kontrola. 

Chyby při získávání informací - spojené se získáváním informací z nosičů (paměti, obrazov-
ky, papíru apod.): 

potřebná informace nebyla získána; 
byla získána chybná informace; 
byla získána nekompletní informace. 

 
Chyby při přenosu informací - spojené s předáváním informací dalším zúčastněným složkám 
systému nebo se získáváním informací od nich: 

potřebná informace nebyla předána; 
byla předána chybná informace; 
byla předána nekompletní informace. 

 
Chyby výběru - spojené s výběrem z několika alternativ: 

výběr nebyl proveden; 
byla zvolena nesprávná alternativa. 

 
Konsekvenční analýza vyžaduje detailní znalost systému a jeho funkce a jejím účelem je ur-
čení následků, které pro systém může chyba lidského činitele mít. Pokud jsou následky zane-
dbatelné, není třeba v analýze dále pokračovat, pokud jsou však nepřijatelné, je třeba přikročit 
k dalšímu kroku - vypracování a zavedení strategií zaměřených na snížení rizika a závažnosti 
následků chyb. V této fázi je třeba rovněž zvažovat možnost, zda následky chyb nemohou být 
napraveny v dalším kroku pracovního postupu (úkolu). Pokud se jedná o situaci, kdy nelze 
chybu napravit a hrozí velmi závažné následky, je třeba určit pravděpodobnost vzniku takové 
chyby (nízká, střední, vysoká – např. na základě statistiky incidentů, nehod nebo nežádoucích 
událostí nebo na základě expertizy). Chyby se pak dělí na kritické a nekritické. Kritické chy-
by s vysokou pravděpodobností výskytu vyžadují přirozeně nejvyšší prioritu pozornosti. 

Další možností podrobnější analýzy je tzv. "analýza faktorů ovlivňujících výkon" (PIF - Per-
formance Influencing Factors) nebo "analýza faktorů zdokonalujících výkon" (PSF - Per-
formance Shaping Factors). Jedná se o faktory, které zvyšují nebo snižují pravděpodobnost 
vzniku chyb lidského činitele, mezi něž patří: 

společenské faktory (management, finanční tlaky, bezpečnostní audity apod.); 
faktory pracovního procesu (technologie, rizikovost práce apod.); 
faktory rozhraní člověk/stroj (zobrazovací a ovládací zařízení, kompatibilita 
apod.); 
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faktory pracovního prostředí (pracovní postupy,  mikroklimatické podmínky 
apod.); 

✏ 

✏ 

✏ 

faktory vybavení pracoviště (stroje, zařízení, osobní ochranné prostředky apod.); 
individuální faktory (zkušenosti, dovednosti, znalosti, osobnostní charakteristiky, 
zdravotní stav  apod.). 

Všechny výše uvedené faktory mají vliv na pracovní výkon a chování člověka. Některé jsou 
ve vztahu k člověku tzv. "vnější" (pracovní prostředí, pracovní postupy, bezpečnostní předpi-
sy atd.), jiné "vnitřní (motivace, zkušenosti atd.). Informace získané analýzou těchto faktorů 
lze použít k určení  typů nejpravděpodobnějších chyb a následně k vypracování nejvhodnější 
strategie jejich redukce.  

7.3.4 Kvantifikace spolehlivosti lidského činitele 
Spolehlivost lze definovat jako pravděpodobnost vykonání požadované činnosti. Spolehlivost 
systému je dána kombinací spolehlivosti strojů a zařízení na straně jedné a spolehlivostí lid-
ské "obsluhy" na straně druhé. Spolehlivost člověka je komplementem pravděpodobnosti 
vzniku chyby lidského činitele a v poslední době je jí věnována zvýšená pozornost. Není divu 
- role člověka jako obsluhy stále složitějších systémů získává na důležitosti. 

Kvantitativní hodnocení spolehlivosti lidského činitele (HRA - Human Reliability As-
sessment) si klade za cíl vyčíslit pravděpodobnost vzniku chyby při specifických činnostech, 
aniž by se pokoušelo vysvětlit, proč k chybě došlo. Pro predikci potenciálu vzniku chyby lid-
ského činitele se využívá kombinace zkušeností příslušných odborníků a nejrůznějších data-
bází statistických údajů o nežádoucích událostech. Hlavním předmětem zájmu studia spoleh-
livosti lidského činitele jsou zejména situace, kdy je sice pravděpodobnost vzniku chyby ma-
lá, ale její důsledky mohou nabýt katastrofálních rozměrů a přinést nemalé ztráty. Typickými 
příklady průmyslových odvětví, které nejčastěji využívají výsledků HRA, jsou výroba a dis-
tribuce energií, chemické provozy a zpracování surovin a další odvětví a situace s vysokou 
rizikovostí, jako je hromadná doprava osob nebo soustředění velkého počtu lidí na jednom 
místě (např. při sportovních či společenských událostech).  

Výsledkem HRA je kvantitativní vyhodnocení rizik, které slouží jako základ pro stanovení 
takových opatření, které co nejvíce sníží jednak možnost vzniku chyby lidského činitele, jed-
nak závažnost následků těchto chyb, pokud již v jejich důsledku dojde k nežádoucí události. 
HRA modeluje sekvence jednotlivých dílčích úkolů, které jsou pak matematicky propočteny 
za účelem určení pravděpodobnosti selhání systému (úkolu) jako celku. Je vhodným diagnos-
tickým nástrojem při určování a vyhodnocování "škodlivých" zásahů člověka do systému. 
Skládá se ze tří postupných kroků: 

1. Úkolová analýza. 

2. Odhad počtu chyb (na základě statistických údajů nebo expertizy). 

3. Kombinace odhadu počtu chyb s pravděpodobností výskytu závad strojů či zaří-
zení pomocí např. stromu chyb nebo stromu událostí. 

Při HRA se identifikují ta místa v sekvenci úkolů či úkonů (činností), kde lidská chyba může 
vést ke ztrátám -  ve formě poškození zdraví nebo majetku - obvykle velkého rozsahu. Např. 
pro provoz jaderných elektráren byla vyvinuta metodika THERP (Technique for Human Error 
Rate Prediction), která používá detailní postupy pro analýzu jednotlivých pracovních úkolů a 
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za použití tabulek odhadované spolehlivosti lidského činitele určuje celkovou spolehlivost 
dané činnosti. 

Dalším krokem je určení pravděpodobnosti výskytu každé potenciální chyby buď na  základě 
empirických údajů, nebo jiných dostupných zdrojů (statistika minulých událostí, expertní od-
hady apod.). Jedná se o nejproblematičtější aspekt HRA, protože odhad pravděpodobnosti 
často vychází z nedostatečných a nepřiměřených údajů. Postup je obdobný problematice 
kvantifikace rizik popsané v třetí kapitole. Hodnotí se počet osob vystavených riziku, doba 
(četnost) působení rizikových faktorů a závažnost následků (vždy se uvažuje  nejhorší možný 
případ). Pro každý úkol nebo operaci je tak vyčíslena relativní míra rizika, jež např. určí, kte-
ré složky systému mají být vybaveny kontrolními a bezpečnostními prvky a v jakém pořadí 
důležitosti je třeba se jednotlivými úkony zabývat. 

Součástí postupu HRA je tedy rovněž zavedení preventivních bezpečnostních opatření. Lze je 
rozdělit na ergonomická (vztahující se např. k uspořádání pracoviště, k pracovnímu prostředí 
nebo k rozhraní člověk/stroj), procedurální (vztahující se k jednotlivým složkám systému prá-
ce včetně manažerských a organizačních faktorů) a individuální (vztahující se k osobám, které 
jednotlivé pracovní úkony a operace provádějí). 

Je třeba zdůraznit, že všechny postupy zaměřené na snižování rizik vyžadují aktivní spoluú-
čast všech pracovníků. Ti, kdo se zařízením pracují a kdo se dopouštějí chyb, mohou nejlépe 
přispět k jejich prevenci. Důležité je pracovat v atmosféře prosté vzájemného obviňování a 
přijímat zástupce dělníků (pracovníků) jako rovnoprávnou součást týmu řešícího daný pro-
blém.  

7.4 Shrnutí problematiky rizik plynoucích z lidského faktoru 
Dopouštění se chyb je nedílnou součástí lidské přirozenosti. Jen malá část těchto chyb jde na 
vrub neuvědomělých potřeb nebo motivů, převážně se jedná o chyby kognitivního charakteru. 
Jedním z prvořadých úkolů řídicích pracovníků na všech úrovních je zamezit nežádoucím 
účinkům a ztrátám v důsledku chyb lidského činitele pomocí aplikací vhodných ergo-
nomických, personalistických a manažerských postupů. 

Chyby jsou díky své zpětné vazbě důležitým zdrojem poznání. Existují důkazy o tom, že člo-
věk se učí nejefektivněji, je-li mu dovoleno dopouštět se chyb. Stejný princip platí i pro orga-
nizace - neměli bychom klást lidem za vinu, že se dopouštějí chyb, ale přijímat je jako něco 
nedílně k člověku patřícího a vyvíjet postupy, které nám umožní se z nich poučit. 

Lidským chybám je kladena za vinu většina nehod a nežádoucích událostí. Inflace tohoto poj-
mu je ovšem často tak silná, že slouží jen jako vhodná nálepka, pod níž se skrývá nechuť 
zabývat se podrobněji zkoumáním dalších příčin a faktorů souvisejících s nehodami. 

Důsledkem teoretického zkoumání a praktických aplikací jeho výsledků se prohlubuje pozná-
ní podstaty chyb lidského činitele a zvyšují se možnosti zavádění preventivních opatření na 
pracovištích. Jednou z nejzávažnějších bariér implementace potřebných opatření, která je sou-
časně příkladem velmi závažné lidské chyby,  je zakořenění   nesprávných postupů uvnitř 
systému, jako např. nedostatečné a neodpovídající předpisy a pravidla, neschopnost poučit se    
z vlastních i cizích chyb a nedostatky řízení a  rozhodovacího procesu. 

Prvním krokem řešení této problematiky je stanovení jednotlivých kategorií chyb lidského 
činitele tak, aby pokrývaly co nejširší oblast možných situací. Jde  např. o dříve popsanou 
kategorizaci založenou na jednotlivých úrovních činnosti (chyby pramenící z aplikace doved-
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ností, pravidel a znalostí), která prokázala svou praktickou použitelnost, ale nemusí zdaleka 
být jedinou (lze třeba použít  empiricky založených kategorií chyb aktuálních v daném pro-
středí - např. různé druhy dopravy -, které mohou nejlépe reflektovat situaci v dané oblasti 
činnosti). 

Ochrana proti vzniku závažných nežádoucích událostí a katastrof  je často velmi obtížná, pro-
tože nastávají většinou v důsledku kombinovaného působení mnoha faktorů, z nichž každý 
sám o sobě by žádné problémy způsobit nemusel. Proto je třeba věnovat obzvláštní pozornost 
latentním závadám a "reziduálním patogenům" uvnitř systému. Patří sem zejména problema-
tika organizační struktury, rozhodovacích procesů na nejvyšší úrovni řízení a okolností, které 
by se mohly stát kamínkem způsobujícím ničivou lavinu. 

Lidský činitel bude ještě dlouho hrát nezastupitelnou úlohu při monitorování složitých systé-
mů, protože lidé mají  vynikající schopnost identifikovat chyby a závady a podniknout kroky 
nezbytné pro řešení problémů. Základním požadavkem je zajistit, aby se kontrolní funkce 
člověka a stroje vhodně kombinovaly a doplňovaly. Při rozhodování, které funkce svěřit ope-
rátorům a které strojům a přístrojům je důležité vycházet nejen ze schopností a možností jed-
notlivých typů složek systému, ale i z celkového stavu a konstrukce systému a ze skutečnosti, 
že lidé nejlépe vykonávají takovou práci, která je po všech stránkách uspokojuje. 

Pro redukci potenciálu chyb lidského činitele existuje celá řada postupů, založených zejména 
na úkolové analýze a systematickém přístupu k identifikaci možných zdrojů těchto chyb a 
jejich korekce. 
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8. Management snižování ztrát 
 

Nehody, úrazy a choroby z povolání představují pro každou organizaci značné ekonomické 
ztráty jak přímé, tak nepřímé. proto byl již v šedesátých letech vyvinut systém označovaný 
TLC - Total Loss Control ("řízení, kontrola celkových  ztrát") - zaměřený na celkové snižo-
vání ztrát v důsledku škod prostřednictvím prevence nežádoucích událostí. Je definován jako 
program pro redukci nebo eliminaci všech nežádoucích událostí, které narušují správnou čin-
nost každého systému a vedou ke znehodnocování "aktiv" organizace, mezi něž patří pracovní 
síla, materiály a suroviny, strojní zařízení, hotové výrobky a peněžní prostředky. 

 

Složky programu TLC lze znázornit následujícím schématem: 

Prevence úrazů + prevence materiálních škod = Celková prevence nehod 
 

Celková prevence nehod + Prevence provozních ztrát v důsledku přerušení činnosti 
(požár, narušení bezpečnosti, znečištění prostředí, odpovědnost za vady výrobků apod.) 

=  Celkové snížení ztrát (TLC) 

8.1 Definice některých pojmů 
Incident - nežádoucí událost, která může, ale také nemusí, vést ke ztrátám; nežádoucí událost, 
která by mohla snížit, nebo snížila, efektivitu podnikatelské či výrobní činnosti. 

Nehoda - nežádoucí událost, v jejímž důsledku dojde k úrazu nebo majetkové škodě. Obvykle 
se jedná o kontakt se zdrojem energie (kinetické, elektrické, tepelné, ionizujícího nebo neio-
nizujícího záření apod.) větší než je prahová hodnota odolnosti lidského organizmu nebo 
objektu. 

Řízení ztrát - jakákoli manažerská činnost zaměřená na prevenci, snížení nebo eliminaci čis-
tých (nespekulativních) rizik podnikání. 

Management řízení (ovládnutí) ztrát - aplikace profesionálních manažerských technik    a 
dovedností prostřednictvím programových činností (zaměřených na vyhnutí se rizikům, pre-
venci a snižování ztrát), jejichž cílem je minimalizovat ztráty plynoucí z čistých (nespekula-
tivních) rizik podnikání. 

8.2 Program snižování ztrát 
Základními rysy managementu řízení a ovládnutí ztrát jsou následující prvky: 

Plánování - zahrnuje předvídání, stanovení cílů, formulaci hlavních zásad  firemní 
politiky, stanovení výrobního programu, rozpočtovou problematiku a určení pří-
slušných pracovních a výrobních postupů. 

a) 

b) 

c) 

Organizování - zabývá se stanovením organizační struktury ve smyslu rozdělení 
zodpovědnosti, delegování pravomocí pro určité činnosti a vztahů mezi lidmi v 
rámci organizace práce. 

Vedení a řízení - tato problematika je důležitou součástí managementu snižování 
ztrát.  Správné řízení spočívá ve stanovení jasných rozhodnutí vedoucími pracov-
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níky na vyšších funkcích, dávajících tak vedle své hlavní pracovní náplně i vhodný 
příklad podřízeným  v oblasti bezpečnosti a ochrany před riziky; ve výběru správ-
ných řídicích strategií a lidí, kteří budou tyto strategie uvádět do života; a konečně 
ve výběru a dalším osobním a profesním rozvoji podřízených přímo odpovědných 
za plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Kontrola - je čtvrtou oblastí managementu snižování ztrát. Spočívá v zavedení zá-
vazných, všem srozumitelných a dosažitelných standardů, podle kterých je pak 
vyhodnocován individuální a skupinový výkon a výsledky a v případě nesouladu 
se stanovenými kritérii se stanoví nápravná opatření. 

d) 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

Management snižování ztrát tedy sestává z  

identifikace rizik;  
analýzy a kvantifikace těchto rizik; 
určení rizik, která jsou zvládnutelná existujícími a dostupnými technickými pro-
středky nebo organizačními opatřeními; 
výběru vhodných prostředků a opatření na základě kritéria účinnosti a ekonomické 
efektivnosti; 
zavedení vhodného programu ozdravných a nápravných opatření, která jsou nejú-
činnější ve vazbě na ekonomická omezení. 

Manažerský kontrolní a řídicí systém pak spočívá ve splnění následujících úkolů: 

identifikace pracovních a výrobních postupů; 
stanovení pracovních výkonových norem; 
měření  pracovního výkonu podle těchto norem; 
kvantitativní vyhodnocení dosažených výkonů; 
ocenění splnění stanovených úkolů a náprava situací, kdy k jejich plnění nedochá-
zí. 

 
Management snižování ztrát vychází z řady obecně platných základních principů, mezi které 
patří: 

 Princip odporu vůči změnám. Čím více se plánované změny odchylují a zaběha-
ných obecné přijatých postupů, tím vyšší je potenciální odpor pracovníků, jichž se 
tyto změny týkají. 

 Princip definování problému. Logické a správné rozhodnutí je možné učinit pouze 
za předpokladu, že byl existující problém správně definován. 

 Princip kontrolního bodu. Kontrola je nejúčinnější tehdy, pokud se provádí na 
místě, kde kontrolovaná akce probíhá. 

 Princip sdílení zájmu. Lidé jsou motivováni ke splnění vámi požadovaných cílů do 
té míry, do jaké vy projevíte zájem o výsledky, kterých chtějí dosáhnout oni. 

 Princip podřízenosti nejvyšší autoritě. Čím je vyšší pozice  toho, jemuž řídicí pra-
covních podléhá, tím vyšší úrovně manažerské spolupráce je možné dosáhnout. 

 Princip kritického množství. V každé definované skupině událostí vede k nejvyš-
šímu počtu těchto událostí jen malý počet příčin.   
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 Princip ocenění. Motivace k dosažení co nejlepších výsledků se zvyšuje, pokud se 
lidem dostane ocenění za jejich přínos ke splnění stanovených cílů. 

 Princip budoucích charakteristik. Budoucnost každé organizace je předznamenána 
její minulou činností. 

 Princip mnohonásobných příčin. Nehoda je jen zřídka, pokud vůbec, důsledkem 
jediné příčiny. 

 Princip výsledků managementu. Manažer zodpovědný za snižování ztrát dosáhne,    
v součinnosti s ostatními pracovníky, nejúčinnějších výsledků prostřednictvím plá-
nování, organizování, vedení a kontroly. 

Úlohou vedoucího pracovníka zodpovědného za snižování ztrát je poskytovat doporučení 
vedení organizace pokud se týká zavádění opatření, jejichž cílem je snížit jednotkové náklady 
použitím plánovaných činností vedoucích ve svém důsledku k minimalizaci rizika vzniku 
nehod, úrazů, havárií a dalších nežádoucích událostí, které narušují nebo omezují činnost sys-
tému. 

Tito pracovníci tedy v zásadě  plní dva úkoly. Za prvé,  odhalují a definují všechny oblasti, 
kde podobné události hrozí, včetně nedostatků v rozhodovacím procesu, případů nesprávného 
posouzení situace, chybných administrativních postupů a jasných důkazů o nedostatcích v 
řídicí činnosti organizace a nesprávných individuálních pracovních postupů, které by mohly 
mít za následek nežádoucí událost poškozující systém. Za druhé pak doporučují ostatním ve-
doucím pracovníkům, jak se podobným chybám a nedostatkům vyhnout. 

8.3 Jednotlivé stupně programu celkového snižování ztrát 
Management celkového snižování ztrát je dlouhodobý proces trvající, řekněme, pět let. Sklá-
dá se několika dílčích stupňů: 

Prevence úrazů - vychází především z humanitárních a částečně i pracovněprávních aspektů 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a nákladů na odškodnění, kterým je jim za-
městnavatel případně povinován. Patří sem problematika bezpečnosti strojů a zařízení, čistoty   
a  pořádku na pracovišti, školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na všech úrovních 
pracovního zařazení, osobních ochranných pomůcek, využití poradenských služeb odborníků, 
spolupráce se zástupci zaměstnanců (např. komise BOZP) a ostatními orgány pověřenými 
dozorem nad bezpečností a ochranou před riziky, stanovení a vyhlášení bezpečnostních před-
pisů a norem včetně kontroly jejich dodržování a sankčních opatření, a konečně propagace 
bezpečné práce. 

Prevence materiálních škod - tato část programu se zabývá problematikou prevence nehod, 
které mohou mít za následek poškození či zničení provozovny a jejího vybavení a případně i 
pracovní úraz. Základními stavebními prvky jsou zde hlášení a záznamy o nehodách a vyhod-
nocení nákladů s nimi spojených. 

Celková prevence nehod - tento stupeň strategie zaměřené na celkové snížení ztrát má za cíl 
zabránění vzniku všech nežádoucích událostí, které mohou mít za následek poškození zdraví 
nebo škody  na majetku. Tohoto cíle je dosaženo třemi postupnými kroky: zjišťování vznik-
lých nákladů, systém hlášení majetkových škod a kontrolní a preventivní činnost. 

Prevence provozních ztrát v důsledku přerušení činnosti - spočívá v tom, že do programu jsou 
zahrnuty takové kontrolní mechanizmy, jež mají vliv na všechny situace, které mohou poško-
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dit systém a vést k přerušení činnosti organizace. Patří sem protipožární ochrana, zabezpečo-
vací opatření, prevence znečištění životního prostředí, zdravotní a hygienické kontroly, pro-
cedury snižující riziko odpovědnosti za vady výrobků apod. Přerušení práce vede      k fi-
nančním ztrátám (zvýšení provozních nákladů), k časovým prostojům (ztráty plynoucí z ne-
využití strojů a pracovních sil), ke snížení výroby a ke ztrátám z nerealizované produkce 
(např. snížení obratu v důsledku zpoždění dodávek). Mnoho výrobců musí stále častěji  řešit 
rostoucí počet reklamací v důsledku zodpovědnosti za vadné výrobky a škody jimi způsobe-
né. 

Celkové snížení ztrát - spočívá ve snížení všech pojištěných i nepojištěných nákladů vznik-
lých v důsledku nežádoucích událostí poškozujících systém. Zahrnuje přirozeně všechny as-
pekty spojené s prevencí ztrát v důsledku přerušení činnosti organizace a identifikuje pří-
slušné metody a nástroje, jak těmto situacím čelit. 

Přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se v jednotlivých výše popsaných fázích dosti 
podstatně liší od humanitárních hledisek uplatňovaných při prevenci úrazů k hodnocení podle 
finančních a ekonomických kritérií při snižování celkových ztrát, jak patrno z následující ta-
bulky: 

 

Tabulka 6.1 Podíl jednotlivých kritérií při rozhodování o prevenci 

Prevence úrazů Celkové snížení ztrát 

Hledisko Procentní podíl Hledisko Procentní podíl 

Humanitární 60% Ekonomické 60% 

Právnické 10% Právnické 10% 

Ekonomické 30% Humanitární 30% 

 

8.3.1 Prevence úrazů 
První stupeň programu celkového snižování ztrát zahrnuje celou řadu dílčích prvků. 

 Bezpečnost strojů a zařízení 

Při zajišťování bezpečné práce se stroji se řídíme třemi základními pravidly: 

1. Pokud je to možné, odstraníme zdroj nebezpečí. 

2. Nelze-li odstranit zdroj nebezpečí, použije se ochranný prvek (kryt, bariéra apod.). 

3. Nelze-li zdroj nebezpečí odstranit nebo oddělit krytem či jiným zabezpečovacím 
prvkem, je nutno všechny pracovníky na toto riziko neustále upozorňovat. 

Poslední opatření samozřejmě není a nikdy nebude optimálním řešením, vždy je třeba upřed-
nostňovat první dvě. 

Čistota a pořádek na pracovištích 
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všechny nezbytné věci jsou uloženy na správném místě." tato část programu snižování ztrát je 
doplněna pravidelnou kontrolou úklidu a čistota, prováděnou jednotlivými zodpovědnými 
pracovníky. 

Bezpečnostní předpisy 

Tato část programu využívá  především zákonů, vyhlášek a vnitropodnikových norem zamě-
řených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a příslušné literatury (předpisů, příruček 
apod.) Je známou pravdou, že bezpečnostní předpisy v mnoha oblastech lidské činnosti byly 
doslova "psány krví", protože řada předpisů je vydávána a opatření na zvýšení bezpečnosti 
jsou realizována jako přímý důsledek závažných nehod způsobujících úrazy a materiální ško-
dy, případně je reakcí na častý výskyt určitých chorob z povolání. Na straně druhé je třeba 
konstatovat existující nebezpečí  takové přesycenosti nejrůznějšími předpisy a nařízeními,  že 
jejich dodržování bude prakticky nemožné. Příliš mnoho pravidel může být stejně nebezpečné 
jako jejich nedostatek. Předpisy tedy musí být srozumitelné, konkrétní a přizpůsobené okruhu 
osob, jichž se týkají. 

Při přípravě a vydávání bezpečnostních předpisů a nařízení je tedy třeba zohledňovat následu-
jící pravidla: 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

b) 

c) 

vnitropodnikové předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí 
být prezentovány (např. jako příručky BOZP) vhodnou a srozumitelnou formou; 

předpisy a nařízení musí být logické, pochopitelné a jejich dodržování vynutitelné; 

s bezpečnostními pravidly a předpisy musí být obeznámeni všichni pracovníci pro-
střednictvím školení, výcviku a konzultací s nadřízenými; 

je třeba stanovit a používat opatření, jejichž cílem je zajištění dodržování těchto 
předpisů, tedy stanovit disciplinární sankce za jejich porušování. 

Předpisy a instrukce by měly splňovat tyto požadavky: 

být relevantní, tzn. vztahovat se k situacím, kdy hrozí úraz, škoda na majetku, sní-
žení kvality produkce apod.; 

mít prokazatelný přínos pro ty, jimž jsou určeny; 

prohlubovat správný vztah a přístup k bezpečné práci; 

být pro pracovníky přijatelné. 

Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Jsou tvořeny odborníky a  zástupci zaměstnanců a vedení organizace a jejich funkcí je vytvá-
řet a udržovat aktivní zájem o problematiku BOZP s cílem snížení rizika nehod, úrazů     a 
vzniku chorob z povolání prostřednictvím následujících činností: 

formulování specifických zásad a stanovení firemní politiky na úseku bezpečnosti   
a ochrany zdraví a doporučením jejich přijetí vedením organizace; 

odhalování nebezpečných pracovních postupů a podmínek a doporučováním 
ozdravných a nápravných opatření; 

snaha, aby vedení organizace  tato doporučení schválilo příslušná opatření realizo-
valo; 
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d) 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

neustálé preventivní a osvětové působení prostřednictvím svých členů na všechny 
pracovníky organizace. 

Je pravdou, že podobné orgány jsou často považovány jen za nevýkonné debatní kroužky 
zřízené vedením podniku, které nikdy ničeho nedosáhnou. Aby se podobným názorům přede-
šlo, je třeba zajistit následující opatření: 

funkce a postavení předsedy, tajemníka a členů komise by měly být jasně stanove-
ny v dokumentu o stanovení firemní politiky na úseku bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci (v zemích EU povinný dokument); 

ustavení komise by mělo být formálně stvrzeno písemnou formou; 

program a písemný zápis z každého jednání komise by měl být samozřejmostí a 
tento dokument by měl být přístupný všem pracovníkům; 

každé rozhodnutí komise by mělo být realizováno v určeném termínu a dodržování 
tohoto požadavku musí být kontrolovatelné a vynutitelné. 

Soutěže, hodnocení, odměny, prémie atd. 

Cílem těchto aktivit je celkové zvýšení úrovně bezpečnosti práce uvnitř organizace. Aby se 
staly skutečně motorem pozitivních změn v přístupu pracovníků k bezpečnosti práce    a 
ochraně zdraví, je nutno vypracovat spravedlivý a spolehlivý systém monitorování a hodno-
cení. Rozsah těchto aktivit je samozřejmě různý a může pokrývat např. oblast čistoty a po-
řádku na pracovištích, používání osobních ochranných prostředků, názornou agitaci apod. Za 
žádných okolností však nesmí být jako hodnotící kritérium odměňování používány statistiky o 
četnosti výskytu nehod, úrazů apod., protože to by vedlo jen ke zkreslování příslušných údajů 
prostřednictvím neohlášení  některých nežádoucích událostí se všemi možnými negativními 
důsledky. Nejlepším kritériem hodnocení jsou některé techniky monitorování bezpečnosti        
a ochrany zdraví při práci, např. bezpečnostní vzorkování, prověrky apod. 

Osobní ochranné prostředky 

Stejně jako v oblasti bezpečnosti strojů a zařízení i zde platí, že čím větší pozornost je věno-
vána konstrukci strojů a nástrojů a stanovení pracovních a výrobních postupů, tím menší bude 
potřeba používat  ochranné prostředky. Dobrým příkladem je ochrana proti hluku. Pokud je 
již při návrhu a konstrukci stroje přihlíženo ke snížení hlučnosti, není nutné používat chrániče 
sluchu při práci s tímto strojem. 

Nedostatky přístupu založeného pouze na prevenci úrazů 

Studie koncepce celkového snižování ztrát odhalily, že přístup založený na prevenci úrazů má 
řadu omezení a nedostatků, mezi něž patří: 

příliš úzká "operační základna" - dosažení pozitivních výsledků je často zabráněno 
příliš omezeným vnímáním vedoucích pracovníků a bezpečnostních specialistů, 
kteří se v mnoha případech soustředí pouze na úrazovou prevenci   a opomíjejí 
ostatní typy nehod, které však rovněž mají negativní důsledky na činnost organiza-
ce. Vždy je totiž nutné nahlížet na bezpečnost a ochranu zdraví z co nejširšího hle-
diska a brát v úvahu i problematiku životního a pracovního prostředí a jeho znečiš-
ťování, požární ochranu, hygienická hlediska i např. mimopracovní aktivity za-
městnanců; 
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pomíjení etiologických příčin - v některých případech dochází k přehlédnutí hlub-
ších příčin nežádoucích událostí, v důsledku čehož  se nápravná opatření soustře-
ďují na  léčbu příznaků a ne na potlačení původce; 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

neadekvátní preventivní opatření - úsilí o nápravu nežádoucí situace se často vybí-
jí   v "hašení požáru", zatímco účelnější by byla důkladná opatření vedená snahou 
zabránit opakování podobných událostí; navíc je nutno konstatovat, že důraz je 
kladen především na strategie ex post (reaktivní), jako je vyšetřování nehod, za-
tímco aktivní preventivní strategie (pro-aktivní), jako např. kontrola pracovního 
prostředí, jsou opomíjeny; 

používání příliš univerzálních přístupů  a "všeléků" - široký záběr přístupu k pre-
venci úrazů byl a je plýtváním časem i úsilím, navrhovaná opatření nemohou mít v 
mnoha případech v daném prostředí žádný pozitivní přínos nebo je situaci věnová-
no více pozornosti, než si zasluhuje (Devadesát procent  všech úrazů je způsobeno 
nesprávnými pracovními návyky, chybným postupem a rizikovým chováním - 
vzniká tedy v důsledku chyby lidského činitele - ovšem bezpečnostní technici a 
specialisté věnují naopak devadesát procent času a úsilí bezpečnosti "věcí", jako 
jsou např. chybějící bezpečnostní kryty strojů, nerovná podlaha apod., zatímco ne-
správné postupy pracovníků jsou zcela opomíjeny. V poslední době se tato situace  
naštěstí  mění k lepšímu a lidskému faktoru je v rámci problematiky bezpečnosti 
práce věnována oprávněná pozornost.); 

omezená kvalifikace a nedostatečná příprava pracovníků zodpovědných za bezpeč-
nost - formální požadavky na výkon funkce spojené s dohledem nad bezpečností 
práce nebyly v mnoha případech stanoveny, a tak drtivá většina těchto pracovníků 
tápe ve tmě, protože se jim nedostalo patřičné přípravy. Mnoho jich také bylo jme-
nováno do funkce náhodně, protože "se to zrovna hodilo", a  jejich postavení je v 
rámci organizační struktury natolik nízké (nejsou pokládání za součást vedení), že 
svou práci nemohou při nejlepší vůli vykonávat s patřičným efektem. 

nedostatečný aplikovaný výzkum - výzkum v oblasti prevence úrazů je nedostateč-
ný a jeho výsledky mají jen malou publicitu. 

8.3.2 Prevence materiálních škod 
Nehody mívají za následek nejen pracovní úrazy, ale i škody na majetku. Součástí programu 
celkového snížení ztrát je tedy vedle úrazové prevence i snaha zabránit těmto škodám. V tom-
to kontextu je tedy nehoda definována jako "nezamýšlená a neplánovaná událost, která může 
nebo nemusí vyústit v poškození majetku, zranění osob, přerušení nebo narušení činnosti  
organizace nebo k jakékoli kombinaci výše uvedených nežádoucích jevů za takových okol-
ností, při kterých mohlo dojít ke zranění osob". 

Tato definice je dostatečným vodítkem k určení, zda k uvažované škodě došlo v důsledku 
nehody a zda ji tedy zahrnout do programu celkové prevence. Je třeba si klást dvě otázky: 

1. Byla událost "nezamýšlená" nebo "neplánovaná"? 

2. Existovala při události reálná možnost, že dojde k poranění osoby nebo osob? 

Pokud je odpověď na obě otázky kladná, pak je nutné příslušné náklady spojené s likvidací 
této události pokládat za majetkovou škodu v důsledku nehody. 
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Zavedení systému snižování majetkových škod 

Prevence majetkových škod je nezbytnou součástí programu snižování celkových ztrát. Prv-
ním krokem je zřízení tzv. středisek sledování majetkových škod v rámci organizace, které 
pak provádějí následující okruhy činností: 

zjišťování vzniklých nákladů - patří sem, kromě jiného, pozorování a záznamy         
o opravách poškozených zařízení s cílem vyčíslení příslušných nákladů a prověře-
ní jejich opodstatnění. Velký důraz je třeba klást na potenciální možnost vzniku 
úrazů v přímém důsledků poškození majetku; 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

hlášení o majetkových škodách - jedná se o systém, kdy zodpovědní pracovníci in-
formují o všech zjištěných situacích, kdy došlo, nebo mohlo dojít, k materiálním 
škodám; systém by měl být jednoduchý, nevyžadující velké papírování, a dosta-
tečně flexibilní, protože metodika zúčtování nákladů na opravu a údržbu se může 
případ od případu lišit; 

kontrolní a preventivní činnost - v jisté modifikované formě se provádí již v prů-
běhu předchozích dvou etap zaměřených vlastně na vytvoření integrovaného in-
formačního systému o majetkových škodách. Aby byl program snižování materiál-
ních škod maximálně účinný, musí být jeho součástí  dokonalý systém kontroly a 
prevence. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se může jednat např. o 
prověření všech pracovních příkazů týkajících se plánované i neplánované údržby 
a oprav a činnosti středisek sledování majetkových škod, kdy příslušní specialisté 
ověřují, zda nedochází k utajování škod vzniklých v důsledku nehod. 

Vyšetřování majetkových škod v důsledku nehod 

Vyšetřování nehod, při nichž došlo k majetkovým škodám, slouží celé řadě účelů, mezi něž 
patří: 

řídicí pracovníci na všech stupních jsou lépe informování o skutečných nákladech 
spojených s likvidací následků nehod a mohou si tak lépe uvědomit svou vlastní 
zodpovědnost za jejich prevenci; 

dochází k eliminaci společných příčin nehod a s nimi spojených pracovních úrazů; 

pomáhají odstranit zakořeněné nesprávné pracovní návyky a postupy a podílejí se 
na dalším zdokonalení preventivních postupů; 

poskytují cenné údaje pro hlubší analýzu příčin nehod a úrazů; 

jsou zdrojem informací pro vedení organizace o specifických nápravných opatře-
ních, jejichž cílem je zabránit opakování podobných škod. 

8.4 Provozní ztráty v důsledku přerušení nebo narušení činnosti organizace 
Tato součást programu celkového snižování ztrát se v podstatě zabývá pojištěnými       a ne-
pojištěnými náklady spojenými s nežádoucími událostmi, v jejichž důsledku dojde k narušení 
činnosti organizace. jedná se o náklady a škody způsobené pracovními úrazy, chorobami  z 
povolání, hygienickými nedostatky, požáry, narušením zabezpečení, znečištěním životního 
prostředí, poškozením strojního vybavení nebo vozového parku, zodpovědností výrobce za 
škody způsobené jeho výrobky apod., což jsou všechno zdroje v mnoha případech značných 
ekonomických ztrát. 
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K těmto událostem dochází tehdy, když je práce vykonávána takovým způsobem, že dojde k 
nežádoucímu narušení schopnosti organizace poskytovat produkované zboží nebo služby. Z 
ryze praktických důvodů je tedy vhodné, aby každá organizace definovala parametry, které 
"přerušení činnost" v jejím rámci definují. Výše uváděné nežádoucí události, které mohou 
znamenat zásadní narušení činnosti organizace a v jejím důsledku podstatné omezení produk-
ce zboží či služeb, jsou často zapříčiněny chybami a omyly v hodnocení situace nebo realizací 
nesprávných opatření. Jejich účinná prevence a eliminace tedy patří k základním povinnostem 
pracovníků na všech úrovních řízení. Tohoto cíle se nejsnadněji dosahuje v klimatu, který 
povzbuzuje hrdost na dosažené výsledky a neumožňuje vědomé dopouštění se chyb. 

Ztráty v důsledku přerušení nebo narušení činnosti lze rozdělit do čtyř oblastí: 

a) 
✏ 

✏ 

✏ 

b) 
✏ 

✏ 

c) 
✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

d) 

✏ 

✏ 

peněžní ztráty, mezi něž patří: 
kapitálové ztráty v důsledku špatného plánování, chybných rozhodnutí a 
nesprávných investic; 
vyšší provozní náklady; 
soudní spory za účelem prokázání nedbalosti poškozeného; 

časové ztráty, kam zahrnujeme: 
nevyužití pracovní síly v důsledku nehod, které způsobily zranění nebo po-
škození strojů, budov a zařízení; 
prostoje z důvodu nevyužívání (strojního) zařízení, opět v důsledku nehod, 
které způsobily zranění nebo poškození strojů, budov a zařízení; 

omezení výroby, kdy jsou ztráty způsobovány: 
potřebou nasazení alternativních postupů, která vzniká v důsledku chybné-
ho rozhodnutí managementu; 
potřebou použití alternativních zdrojů dodávek a subdodávek vznikající v 
důsledku problémů s dostupností některých položek a nedostatky v dodava-
telských vztazích; 
potřebou použití alternativních způsobů dopravy např. v důsledku poško-
zení nebo odcizení motorových vozidel; 
potřebou přepracování výrobků nebo opakování některých operací v dů-
sledku nedostatečné kontroly kvality a řízení jakosti a nedostatečnou pro-
vozní kontrolou. 

ztráty z nerealizované produkce – ztráty prodeje, které mohou mít celou řadu 
příčin,  z nichž dvě základní jsou: 

zpoždění dodávek, nedodržení termínu dodávek vedoucí ke ztrátě dobrého 
jména firmy; 
ztráty v důsledku nedůvěry veřejného mínění v organizaci způsobené např. 
vysokým počtem nehod apod. 

8.4.1 Hlavní oblasti prevence přerušení činnosti organizace 
Základními stavebními prvky této fáze programu celkového snižování ztrát jsou požární 
ochrana a prevence, zabezpečení objektů, ochrana zdraví při práci a hygiena práce, ochrana 
před znečištěním životního prostředí a odpovědnost dodavatele za škody  způsobené jeho 
výrobky. 

Požární ochrana a prevence 
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Požární ochrana a prevence nehod jsou často vzájemně tak propojeny, že při zavádění pro-
gramu celkového snižování ztrát je jeho nejdůležitější a stěžejní součástí. Problematiku požá-
rů lze rozdělit do oblasti požární prevence a požární represe. 

a) 

b) 

a) 

b) 

✏ 

✏ 

✏ 

požární prevence - zahrnuje celou řadu činností včetně návrhu a instalace detekto-
rů požáru a údržby všech zařízení - zejména hasebních prostředků - jejichž hlav-
ním cílem je zabránit vzniku požáru. Preventivní opatření zahrnují vzájemné oddě-
lení jednotlivých oblastí, specifické procedury zabývající se činnostmi se zvýše-
ným rizikem vzniku požáru (např. svařování) a pravidelné inspekce a prohlídky 
zařízení, provozů a systémů; 

požární represe - důležitými prvky strategie protipožárního boje jsou organizace 
hasičských družstev, výcvik a školení zaměstnanců zaměřené na zdolávání požárů 
a v neposlední řadě určení zodpovědných techniků pověřených úkoly v požární 
ochraně. Součástí požární ochrany je zajištění potřebných hasicích prostředků a 
materiálů včetně jejich pravidelné údržby, kontroly a vhodného rozmístění, jakož i 
identifikace a označení oblastí se zvýšeným rizikem vzniku požáru. 

Zabezpečení objektů 

Určení skutečných ztrát, které organizaci vznikají v důsledku krádeží, rozkrádání majetku, 
vandalismu, průmyslové a obchodní špionáže nebo např. hrozbou bombových útoků jsou jen 
obtížně vyčíslitelné. V nejširším smyslu by ochrana objektů měla zabezpečit adekvátní ochra-
nu budov, zaměstnanců, zařízení, majetku, peněžních prostředků a důvěrných údajů proti sa-
botáži, krádeži, zneužití, vandalismu a jiným jevům, které mohou ohrozit nebo narušit nor-
mální činnost organizace. Dosažení vysokého stupně zabezpečení vyžaduje pečlivě připrave-
ný plán, nasazení vhodných postupů, odpovídající fyzickou kontrolu, dobře vycvičený a zdat-
ný personál ochranné služby a moderní vybavení. Program zabezpečení objektů by měl zahr-
novat následující prvky: 

plán zabezpečení - ještě před přípravou zabezpečovacího plánu je nutno provést 
důkladnou analýzu skutečných potřeb zabezpečení, čehož je možno dosáhnout 
pouze kritickým rozborem stávající situace, vyhodnocením oblastí možných ztrát a 
jevů, které nejvíce ohrožují úspěšnou činnost organizace a identifikací potenciálně 
nejzranitelnějších úseků činnosti z hlediska krádeže, zcizení důvěrných údajů 
apod. Jedním z důležitých hledisek přípravy zabezpečovacího plánu jsou náklady 
na zajištění, organizaci, kontrolu a výcvik pracovníků pověřených realizací tohoto 
plánu; 

zabezpečovací postupy - po formulaci plánu zabezpečení je nezbytné stanovit jasné  
a přesně definované postupy jeho realizace. Patří mezi ně stanovení:  

celkové politiky organizace v oblasti ochrany;  
organizačního schématu s určením úrovně odpovědnosti za ochranu,  
personální politiky zaměřené na získávání osob pověřených činností v oblasti 
ochrany včetně detailního popisu práce, povinností a zodpovědnosti těchto 
pracovníků, jako např. možnost zadržet a prohledat podezřelé osoby. 

 
Sem je třeba rovněž zahrnout detailní systém zabezpečení budov a pozemků, ochrany majet-
ku, kontroly osob a vozidel včetně řízení dopravy, zajištění návaznosti na systémy požární 
ochrany, prevence nehod a poskytování první pomoci zraněným; 
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fyzické zabezpečení - prvotním požadavkem každého systému ochrany je zajištění 
kontroly vstupu do objektů organizace. Předpokladem je řádné oplocení nebo jiné 
zabezpečení obvodu pozemku, dále např. zajištění a údržba účinného osvětlení - 
zejména v kritických oblastech a u citlivých zařízení, jako jsou rozvodny, trans-
formátory, hlavní uzávěry vody a plynu apod., které je nutno zajistit proti neo-
právněné manipulaci. Otvory ve stěnách budov (okna, světlíky, větrací průduchy, 
kanály, tunely apod.) je rovněž nutno zabezpečit proti neoprávněnému vstupu 
osob; 

c) 

d) 

e) 

✏ 

✏ 

✏ 

kontrola osob - vhodné je zavést určitou formu bezpečnostní kontroly osob včetně 
stanovení systému identifikace a kontroly pohybu zaměstnanců a návštěvníků. 
Účinná kontrola motorových vozidel by měla zahrnovat i prohlídky nákladních au-
tomobilů, kamionů a jiných vozidel vjíždějících do prostoru podniku nebo jej 
opouštějících včetně převáženého nákladu, jakož i zabezpečení parkovacích ploch; 
součástí kontroly může být vydávání povolení ke vjezdu a  jejich kontrola. Pečlivě 
je třeba kontrolovat zacházení a přístup k důvěrným a tajným informacím - pří-
slušné materiály je třeba uchovávat pod zámkem a přístup k nim je nutno omezit 
na co nejmenší počet osob. Personální zajištění ochrany musí být na takové úrovni, 
aby mohla zabezpečit plnění všech těchto úkolů.  

technické vybavení - v závislosti na typu objektů, druhu vyráběného zboží, zrani-
telnosti vůči možné průmyslové špionáži, krádežím nebo sabotáži a podobných 
hlediscích je třeba zvážit např. instalaci detektorů neoprávněného vniknutí, uza-
vřeného okruhu průmyslové televize, vybavení vrátnic a technického zabezpečení 
vstupů do objektů, používání bezpečnostních zámků s vícenásobným zajištěním, 
vybavení strážní služby vysílačkami, instalaci nouzového osvětlení nebo jiných 
automatických zabezpečovacích prvků. 

 
Součástí programu zabezpečení podniku by měly být i havarijní plány a nouzová opat-

ření, jejichž hlavním cílem je: 
 

zajištění nepřerušené výrobní kapacity organizace; 
minimalizace ztrát a maximální omezení přerušení výroby z důvodu hrozících ri-
zik; 
co nejrychlejší obnovení výroby nebo jiné činnosti po havárii. 

Ochrana zdraví při práci a hygiena práce 

Ochrana zdraví při práci a hygiena práce pokrývají velmi širokou problematiku. Zabývá se 
ochranou zdraví zaměstnanců při výkonu pracovních činností (ochrana zdraví při práci) a 
identifikací, měřením, vyhodnocováním a kontrolou látek znečišťujících prostředí a dalších 
fyzikálních jevů, jako je hlučnost, vibrace a  záření, které mohou ohrozit zdraví pracovníků 
(hygiena práce). Jedná se o celou řadu činností jako je kontrola radioaktivních látek, laserů, 
nebezpečných látek a nejrůznějších druhů škodlivin v ovzduší (prach, páry, dýmy, plyny 
apod.). Patří sem i vstupní a preventivní  zdravotní prohlídky, poradenství v otázkách bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci a v některých případech i biologické sledování (např. testy 
krve a moči). 

V rámci programu celkového snižování ztrát se v oblasti ochrany zdraví při práci  a  hygieny 
práce jedná o následující činnosti: 
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identifikace a hodnocení zdravotních rizik - prováděná většinou týmem odborníků 
(hygienici, specializovaní lékaři a zdravotnický personál v součinnosti s bezpeč-
nostními techniky, inženýry i reprezentanty zaměstnanců a odborů), kteří mají de-
tailní znalosti o možných rizikových faktorech ohrožujících zdravotní stav za-
městnanců, ať již jsou povahy fyzikální, chemické, biologické nebo psychické;  

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

b) 

c) 

d) 

měření - po identifikaci rizikových faktorů následuje jejich kvantitativní určení.        
V případě škodlivin obsažených v ovzduší půjde např. odběr vzorků za účelem 
zjištění koncentrace škodlivin. Základním cílem měření je stanovení, jaké dávce 
škodliviny nebo rizikového faktoru  byly  a jsou jednotlivé  osoby vystaveny, a 
doby, po kterou škodlivina působila; 

vyhodnocení - po změření jednotlivých rizikových faktorů a škodlivin následuje 
vyhodnocení výsledků měření jejich porovnáním se stanovenými hygienickými 
normami a bezpečnostními předpisy; 

prevence a omezení působení škodlivin - příslušné předpisy v případě identifikace 
zdraví škodlivých látek a jevů vyžadují, že jejich působení musí být eliminováno 
nebo alespoň omezeno. Součástí preventivních opatření může být např. zákaz pou-
žívání nebezpečných látek, izolace jejich zdrojů nebo jejich nahrazení méně ne-
bezpečnými materiály. Opatření na omezení působení škodlivin pak mohou spočí-
vat např. v technickém řešení, jako je instalace a provoz odsávacích systémů, změ-
na pracovního postupu umožňující dokonalejší ochranu před škodlivinami a rizi-
kovými faktory apod. Při relativně nízké úrovni rizika lze dosáhnout přiměřené 
ochrany pracovníků i použitím osobních ochranných prostředků. Ve všech přípa-
dech musí být preventivní a ochranná opatření doprovázena a podporována posky-
továním všech potřebných informací, školením pracovníků a  zajištěním odpovída-
jící kontroly a dozoru. 

Znečištění životního prostředí 

Podle Světové zdravotnické organizace je jako znečišťující faktor definováno vše, co může 
narušit fyzickou a psychickou pohodu člověka. To znamená, že je nutno stanovit přípustné 
meze koncentrací  a intenzity působení pro obrovské množství fyzikálních, chemických  bio-
logických kontaminantů, při jejichž překročení dochází ke znečištění prostředí. V tomto kon-
textu pak hovoříme o znečištění ovzduší, vody, půdy a jiných druzích "znečištění", způsobe-
ných např. hlukem. 

znečištění ovzduší - dochází k němu nejčastěji působením plynných emisí (oxidy 
síry apod.) při spalování paliv v průmyslu i domácnostech. Dalším zdrojem znečiš-
tění ovzduší jsou škodlivé emise vznikající při provozu motorových vozidel a  
formy  škodlivin, jako např. polétavý a hrubý prach vznikající v cementárnách, sa-
ze vznikající při spalování fosilních paliv apod.; 

znečištění vody - z celé řady hlavních zdrojů znečištění jmenujme průmyslové  od-
padní vody, detergenty, kanalizační splašky apod.; 

znečištění půdy - dochází k němu nejčastěji ukládáním a skládkováním toxických 
odpadů, pesticidů, průmyslového a komunálního odpadu, azbestu apod. 

škodlivé působení hluku - "hluk" lze jednoduše definovat jako "nežádoucí zvyk". 
Vystavení nadměrné hlučnosti může vést i k chorobě z povolání (ztráta sluchu v 
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důsledku působení hluku), v lepším případě pak k únavě, stresu, vadám řeči a celé 
řadě psychosomatických poruch. V některých případech se nadměrný hluk může 
podílet i na vzniku nehody nebo havárie, např. v průmyslových provozech nebo v 
dopravě.  

Prevence nejrůznějších druhů znečišťování životního prostředí   je důležitou součástí progra-
mu celkového snižování ztrát. Kromě toho, že svědčí o jistém plýtvání zdroji a celkově nízké 
úrovni prevence a údržby, mají opakované incidenty a soustavné znečišťování prostředí, které 
např. obtěžuje místní obyvatelstvo, neblahý vliv na dobré jméno organizace a může ovlivnit 
chování potenciálních zákazníků při rozhodování o výběru zboží a služeb (viz prakticky celo-
světový bojkot, který přinutil firmu Shell zvolit jiný způsob likvidace vysloužilé ropné ploši-
ny).   

Odpovědnost dodavatele za škody způsobené jeho výrobky 

Jedná se o systém, kdy je dodavatel (výrobce, dovozce, prodejce, konstruktér apod.) zodpo-
vědný z hlediska trestního i občanského práva za vady výrobku. Podle trestněprávní úpravy se 
od dodavatele vyžaduje, aby učinil vše, co je v rozumné míře proveditelné, aby zajistil bez-
pečnost výrobku při jeho správném používání. Není přitom důležité, zda došlo k úrazu či ne, 
postačuje důkaz, že k poranění osob mohlo dojít. Civilně právní odpovědnost se pak liší podle 
toho, zda vinou vadného výrobku došlo či nedošlo k úrazu. Dále jsou uvedeny situace, kdy 
hrozí riziko materiální ztráty nebo poškození zdraví uživatelům výrobků: 

mechanické působení - rozpad nebo porušení soudržnosti výrobku může vést k 
vážnému nebo i smrtelnému úrazu přítomných osob např. při  rozlomení pilového 
nebo brusného kotouče; 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

požár nebo výbuch - toto riziko je aktuální zejména při zavádění nových materiálů 
nebo při netradičním použití materiálů známých. Dalším příkladem může být skla-
dování kapalin a plynů pod tlakem, kdy může dojít k porušení obalu a následnému 
ohrožení osob a majetku, např. u aerosolů; 

záření - umělé a přirozené izotopy a jiné materiály jsou zdroji ionizujícího záření, 
které má při překročení mezní hodnoty škodlivé účinky na lidské zdraví; 

vzájemná neslučitelnost - některé látky mohou být neslučitelné nebo nemísitelné s 
jinými, protože hrozí nebezpečí požáru, výbuchu a jiného poškození zdraví; 

relativní toxicita - jisté látky jsou kvalifikovány jako jedovaté, dráždivé, žíravé či 
jinak zdraví škodlivé a v závislosti na povaze svého působení mohou způsobit 
otravu nebo jiné poškození zdraví i se smrtelnými následky; 

vady konstrukce a provedení - již ve stadiu návrhu výrobku je třeba zvažovat 
všechna možná rizika a stejně tak je třeba věnovat pozornost kvalitě výroby a 
montáže; 

nedostatečně podrobné návody k použití - bylo prokázáno, že nedostatečné varo-
vání uživatele, za jakých podmínek lze výrobek používat a jaká omezení z jeho 
použití vyplývají, jakož i nedostatečně podrobený návod k montáži byly a jsou u 
mnoha výrobků častým zdrojem závažných následků; 

použití výrobku k jiným účelům, než je určen - čím větší je možnost, že výrobek 
bude použit k jiným než zamýšleným účelům, tím závažnější je povinnost výrobce 
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či dodavatele informovat uživatele o možných rizikách takového počínání nebo 
nesprávného použití výrobku; 

nedostatečná ochrana výrobků - zákony a bezpečnostní předpisy přikazují, aby ce-
lá řada pracovních prostředků a jiných výrobků byla opatřena ochrannými a bez-
pečnostními prvky. Pokud tyto chybějí (např. u dováženého zboží), vzniká trestně-
právní zodpovědnost dodavatele (dovozce) za případné majetkové škody a poško-
zení zdraví. 

i) 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

8.5 Management celkového snižování ztrát 
V dalším textu jsou uvedeny základní prvky managementu snižování ztrát a jejich srovnání s 
ostatními složkami bezpečnostního managementu. 

8.5.1 Identifikace a klasifikace 
Management snižování ztrát se zaměřuje na celou řadu vzájemně propojených a souvisejících 
problémů, jejichž součástí, ovšem nikoli jedinou,  je i management bezpečnosti            a 
ochrany zdraví při práci (prevence úrazů a chorob z povolání, poškození majetku apod.), 
ochrany životního prostředí, zabezpečení objektů,  požární ochrany, bezpečnosti a kvality vý-
robků apod. 

Mezi manažerské aktivity zaměřené na snižování ztrát ve výše uvedených oblastech patří, 
mezi jiným: 

monitorovací a vyšetřovací postupy; 
nouzová a havarijní opatření; 
problematika bezpečnostních předpisů, pravidel a norem; 
fyzická ochrana; 
výcvik a školení zaměstnanců na všech úrovních řízení; 
zvyšování kvalifikace a zdokonalování dovedností; 
vhodný systém hodnocení a odměňování; 
vyhodnocování pracovních úkonů a postupů; 
nápravná a preventivní opatření; 
záchranné operace; 
údržba, čistota a pořádek na pracovištích; 
kvalita a jakost konstrukce a výroby. 

8.5.2 Vyhodnocování a kvantifikace ztrát 
Nástroje, které umožňují manažerům hodnotit a kvantifikovat utrpěné ztráty, náklady spojené 
s prevencí a celkovou činnost v oblasti snižování ztrát, lze rozdělit do tří kategorií: 

Následky 

Patří sem klasifikace ztrát dle závažnosti  následků (katastrofální, závažné, registrované, ne-
významné apod.) a četnosti výskytu, ať již jde o úrazy, poškození majetku nebo jiné škody. 
Následky lze hodnotit také podle výše skutečných nebo potenciálních finančních nákladů. 

Příčiny 

Hodnocení příčin z hlediska možných či aktuálních ztrát je nejlépe vyjádřitelné výší přísluš-
ných nákladů, přičemž se příčiny dělí do tří základních skupin: 
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příčiny vyplývající z nesprávných postupů; ✏ 

✏ 

✏ 

příčiny dané nevhodným prostředím; 
nedostatky v řídicí činnosti. 

Toto hodnotící kritérium je možno vztáhnout i na jiné typy ztrát. Za hodnocení potenciálních 
příčin nehod a úrazů je možno považovat např. prověrky fyzického stavu pracovních pro-
středků nebo dodržování bezpečnostních předpisů ze strany zaměstnanců.  

Kontrola 

Prvním krokem při používání tohoto významného hodnotícího kritéria je jednoznačná defini-
ce dříve uvedených manažerských aktivit. Činnost na úseku bezpečnosti se liší podnik od 
podniku v závislosti na dokonalosti programu zaměřeného na celkové snižování ztrát. 

Za předpokladu, že byly stanoveny požadavky a standardní povinnosti všech řídicích pracov-
níků v jednotlivých manažerských aktivitách, je posledním logickým krokem vytvoření a za-
vedení metod, podle nichž se bude proměřovat a kvantifikovat výkon a úspěšnost pracovníků 
v jednotlivých oblastech. těmito metodami mohou být např. namátkové prověrky, kontroly, 
pohovory s pracovníky apod. Klíčovým pro dosažení homogenity a přesnosti hodnocení je 
stupeň objektivity používaných hodnotících kritérií. 

8.6 Bezpečnost a ochrana zdraví z hlediska nákladů 
Vedle čistě legalistického přístupu k dané problematice, jehož cílem je pouze vyhovění poža-
davkům bezpečnostních předpisů a ostatních zákonných norem, lze k problematice bez-
pečnosti a ochrany zdraví přistupovat i z hlediska snižování nákladů. 

8.6.1 Náklady 
Všechny havárie, nehody a incidenty (které nemusí mít nutně za následek pracovní úraz) a 
případy chorob z povolání znamenají pro organizaci jistou formu finanční ztráty. Jak již bylo 
uvedeno, dělí se náklady spojené s nežádoucími událostmi na přímé a nepřímé náklady. 

Přímé náklady 

Mezi přímé náklady zahrnujeme: 

a) vyrovnání nároků na odškodnění, které na základě občanskoprávní odpovědnosti  
organizace vznesli zaměstnanci nebo jiné osoby (subdodavatelé, veřejnost), kteří 
utrpěli úraz nebo onemocněli chorobou z povolání v důsledku vystavení působení 
rizikových faktorů          v souvislosti s činností organizace; 

b) náklady spojené s pojištěním; 

c) náklady vzniklé v důsledku porušení povinností a odpovědnosti zaměstnavatele; 

d) pokuty a poplatky stanovené soudem jako trest za nedodržování bezpečnostních 
předpisů a jiných zákonných norem. 

Nepřímé náklady 

Na rozdíl od přímých nákladů, které lze snadno identifikovat, jsou nepřímé náklady spojené s 
nehodami, úrazy a chorobami z povolání jen obtížně vyčíslitelné, často se přehlížejí    a bývají 
pokládány za součást ostatních provozních nákladů. Mezi nepřímé náklady patří: 
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a) náklady na první pomoc, dopravu do zdravotního zařízení a lékařskou péči; 

b) ztráta pracovního času zaměstnance a nevyužití jeho schopností; 

c) ztráta času jiných osob - technického dozoru, nadřízených a jiných pracovníků; 

d) náklady spojené se získáním náhrady za zraněného zaměstnance včetně nákladů na 
zaškolení, případně zvýšení kvalifikace nového pracovníka; 

e) výplaty zákonných dávek poškozeným zaměstnancům; 

f) ztráta produkce v důsledku pracovních úrazů a škod na majetku; 

g) oprava nebo náhrada poškozených strojů, zařízení, surovin nebo hotových výrob-
ků; 

h) jiné náklady - příprava soudního řízení, administrativní poplatky, honoráře práv-
ním zástupcům a soudním znalcům; 

i) snížení pracovní morálky zaměstnanců vedoucí k omezení  kvantity a snížení kva-
lity produkce; 

j) náklady spojené s nehodami, v jejichž důsledku sice nedošlo k úrazu nebo k mate-
riálním škodám, ale "pouze" k zastavení výroby; 

k) náklady spojené s činností zástupců zaměstnanců nebo odborových orgánů v dů-
sledku nehod, úrazů nebo častého výskytu chorob z povolání, jako jsou např. od-
mítání práce v určitých podmínkách, odmítání práce na určitých strojích nebo 
odmítání práce s určitými látkami a materiály až do rozhodnutí nezávislého 
odborného orgánu (hygienická služba, inspektorát bezpečnosti práce apod.). Sem
patří i náklady na ztráty času způsobené jednáním, konzultacemi 

 
apod. 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

8.7 Přínos managementu snižování ztrát 
Program celkového snižování ztrát jako soubor integrovaných manažerských postupů zamě-
řených na bezpečnost a ochranu zdraví má organizacím hodně co nabídnout. Jeho základním 
cílem je dosažení stavu, kdy si  vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení a všichni za-
městnanci jsou vědomi důležitosti ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti a pracovní pohody. 
Hlavní důraz je kladen na skutečnost, že každá havárie, nehoda, pracovní úraz nebo choroba z 
povolání znamená pro organizaci větší či menší ekonomickou ztrátu. Preventivními opatření-
mi zaměřenými na snižování těchto ztrát lze dosáhnout pozoruhodných úspor nákladů. 

Program celkového snižování ztrát se orientuje zejména na vedoucí pracovníky. Míří    k jas-
nému určení odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, k motivaci vedoucích 
pracovníků k dosahování co nejlepších výsledků v této oblasti a ke snížení ztrát plynoucích ze 
špatné úrovně řídicí práce na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Zavedení principů systému celkového snižování ztrát do bezpečnostního managementu lze 
dosáhnout: 
 

zlepšení vztahů zaměstnavatel - zaměstnanci, vedoucí - podřízený pracovník; 
zlepšení pracovní morálky a zvýšení výkonnosti pracovníků; 
snížení fluktuace pracovní síly; 
snížení absencí; 
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omezení možnosti chybných rozhodnutí; ✏ 

✏ 

✏ 

snížení nákladů na zácvik a školení zaměstnanců; 
snížení nákladů na údržbu zařízení 

 

Snížení četnosti a závažnosti nežádoucích událostí spolu s vyšším pracovním výkonem za-
městnanců ve svém důsledku pak vede ke zvýšení produktivity práce v organizaci a růstu 
jejího zisku. 

Ing.Ke - c:\dokumenty\cbu-obu\RARA-CBU\comparative study.doc 122 

 



OS PHGN                              Projekt ČBÚ č.13/2001, „Hodnocení rizik práce v hornictví“
                                     

 

9. Ekonomické aspekty rizikového managementu   
Teorie rizikového managementu prodělala v posledních letech značný rozvoj. Od více či mé-
ně neurčité disciplíny se vyvinula v relativně přesnou vědu čerpající na jedné straně z dobře 
rozvinutých teorií finančních trhů a na druhé straně z některých velmi důmyslných teorií sta-
tistiky a operačního výzkumu. Mezi teorií a praxí zeje ovšem navzdory nečekanému vývoji 
dosti hluboká propast. 

Aby se teoretické modely udržely v konzistentním rámci a problémy byly vůbec studovatelné, 
používají stylizovaného "ideálního" modelového prostředí. Ve skutečnosti se však manažeři 
setkávají s celou řadou reálných situací, které neodpovídají upravenému světu, v němž tyto 
teorie platí. Praktických rozhodnutí sice není možno dosáhnout bez znalosti teorie, ovšem 
slepá aplikace teoretických poznatků by byla výrazem naivity. 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pozorujeme během posledních několika desetiletí od-
klon od tradicionalistického přístupu zaměřeného pouze na úrazovou prevenci  a větší pozor-
nost se věnuje prevenci a snižování všech ztrát, jak to dokládá předchozí kapitola. Největší 
tlak na změnu chování organizací byl vyvíjen ze strany pojišťovacích společností. 

9.1.  Charakteristika rizik a rizikového managementu 
Riziko, definovatelné jako nejistota týkající se možných ztrát, je univerzálně přítomné  a 
představuje problém pro každého člověka prakticky ve všech oblastech života. Obchodníci, 
podnikatelé, zaměstnavatelé, zaměstnanci, majitelé realit, investoři, ti všichni čelí určitému 
riziku a snaží se nalézt způsoby, jak mu čelit. Pokud je jisté, že se některé náklady nebo škody 
vyskytnou, lze je pokládat za předem známé a nevyhnutelné výdaje. Ovládnutí rizika předsta-
vuje tedy problém v situacích, kdy je možnost vzniku ztrát či (dodatečných) nákladů nejistá, 
více či méně pravděpodobná. Většinou si lidé či organizace dělají větší starosti s riziky mimo-
řádných ztrát než s běžnými či očekávanými ztrátami, ale na druhé straně mají na mysli spíše 
nejistotu dosažení zisku než nejistotu utrpění značných ztrát. Předvídání rizik v sobě nese jak 
problematiku nejistoty zisku, tak problematiku možných ztrát a cílem je zamezit ztrátám co 
nejefektivnějším způsobem bez ohrožení možnosti dosáhnout zisku. 

Rizika i z čistě ekonomického hlediska vždy představují  určitou kapitálovou zátěž. Jednak je 
zde nutnost držení  rezervního fondu na pokrytí případných následků nežádoucích událostí, 
přičemž tyto prostředky by mohly být využity mnohem efektivněji, jednak může být riziko 
spojené se zajištěním určitých služeb tak vysoké, že jejich financování je pro jedince či spo-
lečnost mimořádně náročné a v extrémním případě dokonce neúnosné a tyto služby pak ne-
jsou občanům dostupné. 

9.1.1. Definice rizikového managementu 
Většina lidí a organizací se snaží riziku úplně vyhnout nebo alespoň omezit jeho negativní 
důsledky, což však bohužel není u většiny rizikových faktorů možné. Cílem rizikového ma-
nagementu je co nejvíce snížit nepříznivé dopady rizik pečlivým studiem povahy nejrůz-
nějších typů rizikových faktorů a hledáním cest, jak se s riziky co nejefektivněji vypořádat. 

Rizikový management, nebo management rizik, jako součást manažerské vědy posouvá sys-
tém celkového snižování ztrát na kvalitativně vyšší úroveň. Lze jej definovat několika způso-
by: 
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a) minimalizace nepříznivých důsledků čistých a spekulativních podnikatelských ri-
zik; 

b) identifikace, kvantifikace a ekonomické zvládnutí rizik ohrožujících aktiva a zisky 
podnikatelského subjektu; 

c) identifikace a vyhodnocení rizik a určení nejlepšího (z finančního hlediska) řešení, 
jak se vypořádat se závažnými i méně důležitými hrozbami, která tato rizika před-
stavují pro činnost a zisky organizace; 

d) techniky a postupy, jak se vyrovnat s důsledky změn. 

V širším slova smyslu mají techniky rizikového managementu za cíl ušetřit náklady za pojist-
né  tím, že nejprve určí a pak maximálně omezí oblasti průmyslových a dalších rizik. Jejich 
účelem není zpochybňovat samu podstatu pojištění, ale podporovat systém, kdy se pod-
nikatelské subjekty pojišťují pouze proti skutečně hrozícím rizikům. Na tomto základě se nej-
prve identifikují a vyhodnocují zvládnutelná rizika, která se následně buď zcela eliminují, 
nebo alespoň podstatně omezí, zatímco k finančnímu zajištění zbývajících a zůstatkových 
rizik (prostřednictvím pojištění) dochází až v pozdější fázi. 

Je obecným trendem, že organizace nehodnotí své skutečné potřeby pojistného krytí    a nepo-
rovnávají je se svými schopnostmi brát na sebe riziko, ale místo toho považují pojištění spíše 
za jistý druh daně, kterou je třeba zaplatit, aniž by hodnotily, co si vlastně pojištěním kupují. 
Na základě takového přístupu si organizace často platí pojištění proti možným nebo pravdě-
podobným nežádoucím událostem, ke kterým již v jejich rámci došlo, zatímco by se měly 
spíše jistit proti nepravděpodobným nebo nepředvídatelným rizikům, kterým nemohou  přede-
jít. A navíc je zde tendence zabývat se a zkoumat pouze  ta rizika, proti nimž pojišťovací spo-
lečnosti tradičně pojišťují (např. požár), a ignorovat jiné faktory,  které však mohou mít při 
svém výskytu neblahé finanční dopady, což je dalším dokladem úzce omezeného přístupu        
k rizikům. Rizikový management by tedy měl od vedení organizace vyžadovat čas na zvážení  
a vyhodnocení rizik, kázeň a (finanční) disciplínu a zavedení systému zvládnutí těch rizik, 
která může mít organizace pod svou kontrolou, a v neposlední řadě přijetí jistého stupně kry-
tého rizika. Jinými slovy, firemní management  by měl přijmout za vlastní myšlenku, že pro-
blematika vypořádání se s riziky znamená mnohem širší záběr než  pouhé zaplacení přísluš-
ných pojistek. Všechna rizika je třeba podrobit důkladné analýze, vyhodnotit je a považovat 
pojištění teprve za druhý stupeň jejich ovládnutí a nikoli za počátek a konec rizikové strate-
gie. 

9.1.2.  Kategorie rizik 
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Je třeba zdůraznit rozdíl mezi pojmy "riziko" a "pravděpodobnost". Mnohé chyby rizikového 
managementu pramení právě z nedostatečného rozlišení těchto dvou jevů. Pravděpodobnost 
popisuje možnost výskytu určitých (nežádoucích) událostí v dlouhodobém horizontu, respek-
tive relativní četnost těchto událostí, a má význam pouze tehdy, zkoumáme-li možnost výsky-
tu dostatečně velkého počtu událostí, nikoli rizika vzniku jediné zcela určité události  v da-
ném časovém okamžiku. Obecně lze říci, že podle zákona velkých čísel se (objektivní) riziko 
snižuje s rostoucím počtem jednotek rizikovému faktoru vystavených, což je vlastně podstata 
fungování pojišťovacích společností, kde se riziko dělí mezi dostatečně velký počet po-
jištěnců. Vyjdeme-li ze statistik dopravní nehodovosti, pak pravděpodobnost, že právě náš 
automobil bude při nehodě poškozen, je z našeho pohledu i z pohledu pojišťovny úplně stej-
ná, ale riziko (finančních) následků je v obou případech zcela jiné. 
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Rizika jako projevy neurčitosti nebo pochyb lze definovat z objektivního nebo subjektivního 
hlediska. Objektivní riziko se týká skupin objektů ohrožených škodou nebo poškozením a týká 
se variací, které nastávají tehdy, když se skutečné škody liší od předpokládaných. Je (ekono-
micky) statisticky měřitelné např. pomocí určení standardní odchylky. Subjektivní riziko pak 
závisí na úhlu pohledu osoby, která prožívá nejistotu a starosti, pokud se týká výsledků a do-
padů určitých událostí. Jde tedy o psychologickou nejistotu. Subjektivní riziko se podílí na 
rozhodovacím procesu při interpretaci rizika objektivního v závislosti na osobnostních cha-
rakteristikách (zejména ochota přijímat a podstupovat rizika). 

Fyzický rizikový faktor je podmínka plynoucí z fyzikálních charakteristik objektů, která zvy-
šuje pravděpodobnost vzniku rizika a závažnost  následků nežádoucí události. Patří sem např. 
dlouhodobé sucho (riziko požáru), náledí (riziko havárie motorových vozidel) apod.  Morální 
(psychologické) rizikové faktory plynou z psychologického  přístupu k přijímání rizik (opo-
míjení, podcenění následků apod.) nebo i ze záměrného jednání směřujícího k vyvolání nežá-
doucí události přinášející ekonomické škody (pojišťovací podvody). 

Dalšími kategoriemi rizik je čisté a spekulativní riziko. V případě tzv. čistých rizik hovoříme 
o nejistotě, zda se vyskytne konkrétní nežádoucí událost. Čisté riziko vede vždy k ekonomic-
kým ztrátám (riziko požáru, záplavy, úderu blesku apod.) a rozlišujeme zde, jak známo, mezi 
ohrožením osob a majetku. V případě spekulativních rizik se jedná o nejistotu, zda v důsledku 
uvažovaných událostí dosáhneme zisku nebo ztráty (podnikatelský záměr, sázky, investice 
apod.). Rozlišení těchto dvou případů je velmi důležité, protože čistá rizika jsou pojistitelná, 
zatímco spekulativní rizika jsou řešena jinými prostředky. Kdyby se totiž někdo chtěl pojistit 
např. proti cenovému riziku (cena inovovaného výrobky klesne ještě před tím, než se zaplatí 
náklady na jeho vývoj a dosáhne se zisku), znamenalo by to pro pojistitele situaci, kdy se 
vlastně stává obchodním partnerem prodávajícího, partnerem, který nese nemalé riziko ztráty 
bez naděje na podíl na případném zisku (vzhledem k pevně stanovenému pojistnému). 

Z hlediska závažnosti lze rizika rozdělit do dvou kategorií. Jsou to jednak rizika "kata-
strofická", která vyžadují pojištění, jednak méně závažná rizika spojená s ohrožením, případ-
ně nevyužitím aktiv organizace. Zejména tato druhá skupina představuje oblast rizik, která lze 
zvládnout (eliminovat nebo zmenšit na přijatelnou míru) bez asistence pojišťoven vlastním 
přičiněním, a je důvodem, proč některé podniky zaměstnávají "manažery rizik" nebo  zaklá-
dají  organizační jednotky pověřené úkoly v oblasti rizikového managementu. 

9.2.  Úkoly rizikového managementu 
 

Rizikový management v obchodě a průmyslu by měl plnit tyto úkoly: 

a) 

b) 

c) 

zvážit dopady jistých rizikových faktorů a situací na provoz organizace; 

stanovit různorodé strategie minimalizace těchto rizik a/nebo jejich dopadu na čin-
nost a provoz organizace; 

uvést tyto strategie do souladu s celkovým rámcem rozhodovacího procesu použí-
vaného v organizaci. 

 

Proces rizikového managementu začíná identifikací a analýzou všech relevantních rizik. Pak 
jsou tato rizika vyhodnocena ve smyslu nákladů z nich pro organizaci plynoucích. V dalším 
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kroku se zvažují opatření na jejich eliminaci nebo minimalizaci. Pro většinu organizací se 
problém rizik nevztahuje jen na dočasné přerušení činnosti, ale i na budoucí zisky a peněžní 
toky (cash flow), spolu s možností poškození nebo zničení základních prostředků. Nej-
běžnějším  a nejtypičtějším rizikem je obvykle požár. V tomto případě je nutné zvážit, jaké 
škody vyplynou ze ztráty produkce a zničení hotových výrobků a surovin, jakož i všechny 
související dopady, jako např. schopnost organizace znovu dosáhnout svého postavení na trhu 
poté, co budou odstraněny způsobené škody a plně obnovena výrobní kapacita. 

Jiné oblasti, které mohou mít vliv na příjmy a peněžní toky, jsou marketing, personální politi-
ka, technická a dokonce politická rizika. V případě marketingu existuje vždy riziko, že  určitý 
výrobek nepůjde na odbyt dle očekávání např. z důvodu nežádoucí publicity následující po 
sérii reklamací nebo prostě proto, že "zastaral" ve smyslu změny vkusu zákazníků, rostoucích  
nároků na servis nebo proto, že konkurence uvedla na trh lepší a cenově srovnatelný produkt. 
Mezi technická rizika patří nesplnění objemu výroby způsobené poruchami strojů a zařízení, 
závadami některé výrobní série nebo zpožděním subdodávek (např. komponent vyráběných 
mimo vlastní organizaci). Další rizika jsou spojena se zajištěním pracovní síly s odpovídající 
požadovanou kvalifikací, dovednostmi, zkušenostmi a v neposlední řadě pracovní morálkou. 
Jiná rizika jsou spojena se zásahy vládní a zákonodárné moci - např. znárodnění, zavedení 
legislativních opatření týkajících se určitých výrobků nebo služeb a konkrétní finanční politi-
ka vlády (daně), která může podstatně ovlivnit finanční výsledky organizací. Je třeba uvažo-
vat i rizika spojená s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví, jako jsou změny postoje 
veřejnosti k bezpečnosti následující obvykle po závažných nehodách. Pokud je ohrožení oby-
vatelstva  považováno za nepřijatelně vysoké, může to vést až k uzavření provozu. 

Po identifikaci rizik hrozících organizaci a jejím aktivům je úkolem rizikového managementu 
určit v jednotlivých  případech pravděpodobnost výskytu těchto rizik a závažnost jejich ná-
sledků. Přitom lze  dospět k závěru, že riziko je možné zvládnout vlastními silami.  V případě 
rizika požáru může  jít o instalaci dokonalejšího systému požární ochrany (systému sprinkle-
rů, automatických požárních hlásičů apod.) a účinnějších preventivních bezpečnostních opat-
ření. Zavedení těchto opatření často vede k úsporám v dlouhodobějším časovém horizontu 
prostřednictvím snížení pojistného, finančních dotací nebo daňových úlev. 

Pokud není v silách organizace dané riziko ekonomicky zvládnout, musí se proti riziku pojis-
tit nebo jeho případné následky pokrýt v rámci provozních nákladů. Je tedy třeba zvážit eko-
nomické důsledky a dopady a rozhodnout, jakým způsobem organizace dostojí svým fi-
nančním závazkům v případě, že v důsledku rizika dojde k nežádoucí události. Obvyklým 
řešením je opět pojištění, které  však v dlouhodobé perspektivě nemusí být z hlediska nákladů 
efektivní. 

9.3.  Filozofie rizikového managementu 
Základ filozofie a konceptu rizikového managementu ilustruje graf na obr. 7.1. Plná křivka 
zobrazuje v časové závislosti výši investic do bezpečnosti, čárkovaná pak náklady spojené s 
nehodami a likvidací jejich následků. Graf znázorňuje historický trend vývoje nehodovosti a 
bezpečnosti a je z něj patrné, že s rostoucími investicemi do preventivních a bezpečnostních 
opatření klesá četnost a závažnost nehod. Z diagramu je patrná skutečnost, že riziko nelze 
nikdy úplně zredukovat. Obě křivky jsou ve skutečnosti asymptotické a křivka rizika nemůže 
nikdy dosáhnout nuly. Obdélníkové oblasti v diagramu reprezentují rizikové oblasti, v nichž 
lidé pracují. Oblast na levé straně představuje minulost zatímco pravý obdélník reprezentuje 
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současnou situaci. Povšimněme si, že s pohybem zleva doprava ve směru časové osy se oblast 
postupně zužuje. Za zmínku stojí skutečnost, že legislativa zemí EU je si dobře vědoma, že 
"bezpečnost" nelze nikdy definovat jako něco absolutně daného, a proto pracuje s pojmy jako 
"pokud je to v rozumné míře proveditelné" a "vhodná a přiměřená opatření", které používá 
pro kvalifikaci zákonných povinností zaměstnavatele a zaměstnanců. S postupným zdokona-
lováním zákonů a předpisů v oblasti bezpečnosti se manévrovací prostor organizací nicméně 
stále zužuje. 

Organizace, které jsou si vědomy své zodpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a tuto zodpovědnost nepřenášejí na jiné subjekty, se nacházejí v pravé části vymezené histo-
rické oblasti. Na druhé straně organizace, které se omezují na pouhé splnění požadavků bez-
pečnostních předpisů a zákonných norem, směřují k levé části oblasti. Ať už jsou si toho tyto 
organizace vědomy, nebo ne, ve skutečnosti na sebe berou mnohem větší riziko vzniku nežá-
doucích událostí. A jedna z těchto událostí pak na sebe může vzít podobu nehody s tak závaž-
nými následky, které dalece převýší případné úspory investic do bezpečnosti a ochrany zdra-
ví. 

 

 

 

náklady spojené 
s nehodami 

časová 
stupnice

investice do bezpečnosti 
riziko nehod 

náklady na 
prevenci 

Obrázek 7.1 Trendy rizikového managementu 
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9.4.  Proces rizikového managementu 
Rizikový management zahrnuje identifikaci, vyhodnocení a ekonomické řešení rizik hrozících 
organizaci. Proces rizikového managementu se tedy skládá z dále popsaných prvků. 

9.4.1.  Identifikace rizik 
Představuje detailní průzkum všech oblastí uvnitř rámce organizace a její činnosti, které by 
mohly být zdrojem rizik. Vyžaduje důkladnou znalost všech aktiv organizace (hmotných i 
nehmotných), zdrojů jejích příjmů (přímých i nepřímých), jakož i všech zákonných povinnos-
tí daných trestně právní i občanskoprávní zodpovědností organizace. A protože aktiva, zdroje 
příjmů a legální rámec činnosti organizace se stále mění, podléhá i proces identifikace mož-
ných rizik neustálému vývoji a musí se nejen neustále přizpůsobovat novým skutečnostem, 
ale musí být schopen i dostatečně přesně odhadovat budoucí vývoj. 

Identifikace rizik lze dosáhnout pomocí celé řady dříve popsaných postupů. Patří mezi ně 
např. fyzické prověrky a kontroly, diskuse s vedením a zaměstnanci, bezpečnostní audity, 
bezpečnostní analýzy pracovních úkonů a postupů, studie bezpečnosti a použitelnosti 
(HAZOP) apod. K identifikaci obzvlášť rizikových oblastí a činností lze použít statistických 
údajů o minulých nežádoucích událostech, a to nejen v rámci dané organizace, ale i organiza-
cí podobného zaměření a výrobního programu, podobné velikosti, lokalizace apod. Mezi ty-
pická rizika, jimž je třeba věnovat pozornost, patří: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

požáry, záplavy, bouřky, výbuchy, mechanická poškození a další podobná rizika; 

rizika selhání lidského činitele, tedy rizika ztrát způsobených poškozením nebo 
špatnou činností zařízení v důsledku chybné obsluhy nebo nedodržení pracovního 
postupu apod.; 

nehody a ztráty způsobené vadnými výrobky; 

krádeže a podvody; 

nepříznivé důsledky legislativních změn (v sociální oblasti, v ochraně životního 
prostředí apod.); 

politická rizika - znárodnění majetku (např. v zahraničí), nemožnost repatriace zis-
ků dosažených v zahraničí apod.; 

počítačové pirátství, počítačové viry, průmyslová špionáž apod.; 

sabotáže, zlovolné poškození výrobků a majetku apod. 

9.4.2.  Analýza a vyhodnocení rizik 
Analýza a vyhodnocení (kvantifikace) rizik může být postavena na ekonomických, sociálních 
nebo právních kritériích. Spočívá v zodpovězení otázek typu: Jaká je pravděpodobnost vzniku 
rizikové situace? Jak často k takové situaci může dojít v daném časovém intervalu? Jaká je 
(finanční a humanitární) závažnost očekávatelných následků? 

Mezi ekonomické aspekty rizik patří finanční dopady na organizaci z titulu nepojištěných 
nákladů spojených s nežádoucími událostmi, jejich vliv na výši pojistného, celkové důsledky 
nehod na ziskovost organizaci a možné ztráty v důsledku sankcí nebo omezení výroby, které 
by mohlo vzniknout na základě opatření vynucených např. příslušnými orgány státního dozo-
ru nebo soudem. 
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Mezi sociální a humanitární hlediska patří zajištění celkové pohody zaměstnanců, vztahy s 
veřejností (obyvatelé okolí sídla organizace a lidé, kteří jsou ovlivněni činností organizace - 
doprava, obtěžování hlukem nebo výtokem odpadních vod apod. - a uživatelé výrobků a slu-
žeb organizace). 

Právní hlediska berou v úvahu případné nedodržení či porušení příslušných zákonů      a před-
pisů v oblasti bezpečnosti, požární ochrany, ekologie, hygieny, zodpovědnosti za vady výrob-
ků a škody jimi způsobené apod. 

Každé vyhodnocení rizik musí rovněž obsahovat určení pravděpodobnosti výskytu všech 
předvídatelných rizikových situací a kvantifikaci důsledků a následků včetně odhadu maxi-
málních potenciálních ztrát. 

9.4.3. Ovládnutí rizik 
Po vyhodnocení a kvantifikaci rizik následuje rozhodnutí zodpovědných pracovníků, jaká 
opatření je třeba učinit, aby se riziko eliminovalo nebo omezilo. Snížení a prevence rizik je 
nedílnou součástí povinností a zodpovědnosti všech manažerů. Vedoucí výroby musí zabránit 
pracovním prostojům, firemní právník musí chránit organizaci např. před zlovolnými pomlu-
vami, jiní odpovídají za ochranu majetku  a dalších aktiv organizace před krádeží a po-
škozením apod. Je tedy třeba veškeré tyto činnosti plně koordinovat tak, aby byla všechna 
možná rizika skutečně identifikována a jejich finanční pokrytí a zajištění znamenalo pro orga-
nizaci minimální náklady. 

Zatímco zpětná vazba poskytuje informace o minulých nežádoucích událostech,           k 
ovládnutí rizik je nutno přistupovat z pohledu předvídání budoucích problémů, ať již v za-
jištění bezpečnosti pracovníků, ochraně majetku, ochraně životního prostředí, nebo zabezpe-
čení osob a výrobků i jinde. Komplexní program managementu rizik, který je plně a správně 
koordinován, dokáže mnohá tato rizika eliminovat nebo redukovat. 

9.4.4. Financování rizik 
Možné ekonomické ztráty spojené s některými typy rizikových faktorů jsou příliš nízké, než 
aby dokázaly narušit finanční stabilitu organizace, a tato rizika je možno případně i zanedbat. 
Jiná rizika představují časově více méně konstantní ztráty a je možno je považovat za součást 
provozních nákladů toho kterého typu podnikatelské činnosti (typickým příkladem jsou ná-
klady spojené s provozem autoparku, které se dají v určitém časovém horizontu poměrně spo-
lehlivě předvídat  a které jsou běžnou součástí provozního rozpočtu). Poslední kategorie tzv. 
katastrofických rizik představují rizika, která buď představují příliš značné ekonomické ško-
dy, nebo k nim dochází velmi zřídka, než aby se náklady s nimi spojené daly ignorovat nebo 
pokládat za součást normálních provozních nákladů. 

9.5  Strategie ovládnutí rizik 

9.5.1.  Zamezení riziku 
Tato strategie je založena na vědomém rozhodnutí organizace zcela odstranit určité riziko tím, 
že se přestanou používat určité postupy, operace nebo materiály představující rizikový faktor. 
Předpokladem je samozřejmě identifikace a vyhodnocení takového rizika. Jako příklad 
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uveďme rozhodnutí nahradit používání zdraví škodlivého azbestu a jeho nahrazení jinými 
materiály. 

9.5.2.  Retence rizika 
Spočívá v "podržení" rizika uvnitř organizace a je nejčastěji používaným způsobem zvládání 
rizik. Jde o případ, kdy organizace financuje veškeré ztráty vzniklé v důsledku nežádoucí 
události z vlastních zdrojů. K těmto situacím dochází vědomě nebo nevědomě. 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

vědomá (plánovaná) retence rizika, často označovaná jako "sebepojištění" - přípa-
dy, kdy se organizace vědomě rozhodne vypořádat všechny finanční náklady spo-
jené s důsledky rizika z vlastního rozpočtu. Rozhodnutí o tom, která rizika takto 
řešit, je možné učinit teprve po identifikaci a důkladné analýze  a vyhodnocení 
všech rizikových faktorů. K pokrytí těchto rizik si jednotlivci nebo firmy vytvářejí 
rezervní fondy, ale je nutno zdůraznit, že rezervní fond se nerovná pojištění, pro-
tože nikdy nelze dopředu odhadnout, zda odložené prostředky budou pro pokrytí 
případných ztrát dostatečné, zatímco pojistka (v rámci omezení daných smlouvou) 
je pokryje kompletně;  

nevědomá (neplánovaná) retence rizika - je obvykle důsledkem nedostatku znalostí  
o existenci rizika nebo opomenutí se proti takovému riziku jinak zajistit (např. 
prostřednictvím pojištění); k těmto situacím dochází obvykle proto, že rizika neby-
la dostatečně přesně vyhodnocena nebo nebyla ani identifikována. Proto nelze tuto 
"metodu" považovat za součást rizikového managementu. 

9.5.3.  Přenesení rizika 
Přenesení rizika znamená převod nákladů na pokrytí určitých potenciálních  ztrát na jiné sub-
jekty na základě vzájemné právoplatné dohody zúčastněných stran. Spočívá ve sdružování 
objektů, jimž hrozí riziko, do větších skupin, aby se mohl uplatnit zákon velkých čísel a bylo 
lze předvídat možné ztráty s dostatečnou přesností (zkušenosti ukazují, že v případě dostateč-
ně rozsáhlých skupin ohrožených objektů se skutečné ztráty blíží odhadovaným). Jedná se o 
systém znamenající diverzifikaci rizik a jejich kombinaci a vede k podstatnému omezení nebo 
eliminaci ztrát jednotlivých účastníků.. 

Nejběžnějším způsobem převedení rizik na jiné subjekty je samozřejmě pojištění. Pojištění 
lze definovat jednak jako společenskoekonomickou instituci určenou k vykonávání jistých 
nezastupitelných funkcí, jednak jako právní vztah mezi dvěma subjekty. Oba tyto kontexty 
nelze od sebe oddělovat. Pojištění jako ekonomická kategorie omezuje rizika tím, že sdružuje 
objekty vystavené nebezpečným faktorům do velkých skupin, a je realizováno v určitém 
právním rámci, kdy se pojistitel zavazuje v průběhu trvání pojistné smlouvy uhradit pojiště-
nému utrpěné ztráty nebo poskytnout určité služby v případě vzniku nežádoucí situace (neho-
dy) definované ve smlouvě (např. požár, úder blesku, pád letadla apod.). 

Smluvní vztah o pojištění je charakterizován a definován následujícími prvky: 

pojištěný má pojistitelný zájem na pojištěných subjektech; 

pojištěný je vystaven riziku ztráty tohoto zájmu v případě vzniku určitých specifi-
kovaných nežádoucích událostí; 

pojistitel na sebe bere riziko ztráty; 
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d) 

e) 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

přijetí rizika ztráty ze strany pojistitele je součástí systému, který rozděluje skuteč-
nou ztrátu mezi velkou skupinu pojištěných vystavených podobnému riziku; 

na úhradu těchto ztrát platí pojištěný pojistné, které se stává součástí příslušného 
fondu pojistitele. 

Pokud jsou splněny jen první tři předpoklady, nejedná se o pojištění v pravém smyslu jako 
nástroj distribuce rizika, ale jen o převzetí rizika.  Pojištění se týká možných ztrát. Ztráty, ke 
kterým dojde určitě, pojistitelné nejsou, musí k nim dojít v důsledku náhodné, nepředví-
datelné události. Pojištění je tedy zbožím, které musí být zakoupeno ještě před tím, než je ho 
potřeba. Není nástrojem likvidace následků nehod a havárií, ale nástrojem eliminace obav z 
nejistoty vzniku určitých nežádoucích událostí, protože rozděluje ztráty několika "nešťast-
ných" mezi velkou skupinu těch "šťastnějších".  

9.5.4.  Redukce rizika 
Principem redukce rizika je jeho omezení v rámci organizace pomocí aplikace programu ome-
zování ztrát, jehož základním cílem je ochrana aktiv organizace před ztrátami v důsledku 
nežádoucích událostí (nehod). Strategie redukce rizik sestávají ze dvou fází: 

shromažďování údajů o co největším počtu nežádoucích událostí, v důsledku nichž 
vznikly nějaké ztráty. Na základě takto získaných informací lze pak zavést pro-
gram nápravných opatření. Součástí procesu je vyšetřování, hlášení a zaznamená-
vání všech nehod, které vedly k úmrtí, úrazu nebo onemocnění osob nebo k majet-
kovým ztrátám v důsledku poškození či zničení objektů, strojů, vybavení, surovin 
nebo výrobků; 

určení (a porovnání) všech oblastí, kde v důsledku výše uvedených nežádoucích 
událostí dochází ke ztrátám, a formulace budoucích strategií, jejichž cílem je sní-
žení těchto ztrát. 

9.5.5.  Rizikový management a bezpečnost 
Není pochyb o tom, že oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci znamená pro každou or-
ganizaci a každého manažera určitou nákladovou položku. Jedním ze základních úkolů kaž-
dého vedoucího pracovníka je dosažení vyváženosti nákladů jejich příznivými dopady. Ná-
klady na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou měřitelné přesnými účetními kategoriemi: 

kapitálové náklady, kam patří např. náklady na zabezpečení strojního zařízení 
(kryty, bezpečnostní prvky atd.), prostředky požární ochrany (sprinklery, protipo-
žární zabezpečení, hasicí přístroje apod.); 

náklady na údržbu; 

osobní náklady (např. na výcvik a školení bezpečnostních techniků); 

náklady na pracovní čas, který vedoucí pracovníci a ostatní zaměstnanci věnují pl-
nění úkolů v oblasti BOZP (např. zasedání příslušných komisí apod.); 

náklady na informovanost, instruktáže, školení zaměstnanců apod. (vstupní zaško-
lení, cvičné poplachy, příprava havarijních plánů). 

Často je obtížné hodnotit tyto náklady z hlediska ekonomické návratnosti, ale vždy je třeba 
mít na paměti, že jejich pomocí lze podstatně snížit další náklady vznikající v důsledku nehod 
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a havárií. Náklady na redukci rizika ve smyslu zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci je ovšem vynakládat uvážlivě, a zde je právě nezastupitelná úloha rizikového 
managementu, zejména pokud se týká stanovení priorit a jejich realizace. 

9.6.  Systém MORT 
Bezpečnostní program založený na systému MORT (Management Oversight and Risk Tree, 
strom manažerských omylů a rizik) byl vyvinut v sedmdesátých a osmdesátých letech pod 
patronací amerického ministerstva energetiky. Je definován jako "systémový přístup k mana-
gementu rizik uvnitř organizace". Jeho součástí jsou metody zvyšování spolehlivosti, vyhod-
nocování rizik, snižování ztrát a efektivního využívání zdrojů. 

9.6.1.  Charakteristika systému MORT 
Systém MORT lze charakterizovat ze dvou hledisek  jako: 

a) 

b) 

✏ 

✏ 

✏ 

✏ 

"strom" nebo logický diagram, který zahrnuje všechny prvky rizik, ztrát a bezpeč-
nostních opatření a slouží jako hlavní pracovní prostředek pro vyšetřování nehod a 
vyhodnocování  programů rizikového managementu; 

program zvyšování bezpečnosti a snižování rizik jako součást celkového řídicího 
systému organizace. 

Základní myšlenky systému MORT lze soustředit do několika bodů: 

1. management na sebe bere mnohá rizika, která lze rozdělit do následujících oblastí: 
kvantita a kvalita výroby; 
náklady; 
časový rozvrh a průběh činností; 
bezpečnost a  ochrana zdraví a životního prostředí; 

2. riziko v jedné oblasti může ovlivnit i další oblasti činnosti - mezi úkoly řídicích 
pracovníků patří činnosti spojené s vyvážením jednotlivých kategorií rizik. Pokud 
by se např. soustředili pouze na otázky bezpečnosti a ochrany životního prostředí, 
zvýšilo by se riziko ztrát z nedodržení termínů, kvality výroby apod.; 

3. rizika je nutno důsledně specifikovat - má-li management organizace na sebe brát 
určitá rizika, musí být obeznámen se všemi jejich důsledky; 

4. nástroje rizikového managementu by měly být dostatečně flexibilní, aby vyhovo-
valy nejrozmanitějším situacím - řešení složitých situací vyžaduje propracované 
analytické postupy, zatímco při jiných postačí jednodušší a rychlejší metody. Sys-
tém MORT je určen k aplikaci na všechny aspekty rizikového managementu 
uvnitř organizace, od jednoduchých k těm nejsložitějším. 

9.6.2.  Součásti systému MORT 
Systém MORT používá čtyř hlavních analytických nástrojů: 

1. Analýza změn 

Je založena na Kepner-Tregoeově metodě racionálního rozhodování. Analýza změn porovná-
vá bezproblémovou situaci se situací, kdy se vyskytne nežádoucí odchylka (havárie, nehoda) 
s cílem izolovat příčiny a důsledky těchto odchylek (změn). Analýza změn je užitečná zejmé-
na tehdy, když řídicí pracovník činící nějaké rozhodnutí  potřebuje provést  rychlou analýzu, 
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dále v případech nejasných a nepřehledných situací a tehdy, když dojde k nežádoucí změně 
chování a přístupu zaměstnanců. 

2. Analýza toků energií a bariér (ETBA - Energy Trace and Barrier Analysis) 

Metoda ETBA je založena na předpokladu, že energie jsou nezbytné pro vykonávání práce, že 
však musí být řízeny a že nekontrolovatelné toky energií za nepřítomnosti odpovídajících 
bariér mohou způsobit nehodu nebo havárii. Základní pracovní koncepce "odstínění" toků 
energií je dále rozvedena prostřednictvím detailního zkoumání specifických situací a řešením 
otázky, co se při nehodě vlastně stalo. Analýza toků energií a bariér může být v případě po-
třeby provedena velmi rychle – nebo naopak, když čas dovolí, velmi podrobně. 

3. Analýza stromu MORT 

Tato analýza je nejsložitějším nástrojem systému. Kombinuje všechny základní principy z 
oblasti managementu a bezpečnosti a používá metodiky známé z analýzy stromu chyb. V zá-
sadě pomáhá osobám vyšetřujícím nehodu zjistit, co se stalo a proč. Informační základna se 
skládá ze seznamu  více než patnácti set elementárních událostí (příčin), které mohou vést    k 
celkem osmadevadesáti typizovaným nežádoucím událostem (problémům). Z hlediska "při-
spění" k nežádoucí události jsou analyzovány charakteristiky manažerského systému a sys-
tému řízení a prevence. Klíčové prvky bezpečnosti systému - pracovní postupy, strojní vyba-
vení (a ostatní pracovní prostředky) a lidský faktor - jsou nejprve posuzovány odděleně a 
teprve v dalším kroku komplexně, aby poskytly celkový obraz situace. 

4. Konstrukce pozitivního ("úspěšného") stromu   

Tato metoda obrací logiku analýzy stromu chyb. Konstrukci pozitivního stromu znamená 
vlastně srozumitelný a logický návrh systému úspěšné činnosti organizace. Je vynikajícím 
nástrojem plánování a hodnocení, protože ukazuje, co všechno musí být vykonáno a v jaké 
časové posloupnosti, aby se dosáhlo splnění stanovených cílů ve všech oblastech činnosti 
organizace. 

9.6.3.  Cíle systému MORT 
MORT je v podstatě analytický postup, kterým se identifikuje a omezuje možnost vzniku ne-
žádoucích událostí ohrožujících chod organizace. Speciální důraz klade na roli, které mohou 
při umožnění vzniku nežádoucích událostí hrát chyby managementu. Mezi základní cíle sys-
tému MORT patří: 

a) redukce nevědomých nebo nedbalostních chyb a omylů, které, pokud by neby-
ly napraveny, by mohly vést ke vzniku nežádoucích událostí; 

b) určení hierarchie a uspořádání rizik a "přidělení" jejich řešení jednotlivým or-
ganizačním jednotkám a úrovním; 

c) zajištění optimální alokace a využití zdrojů při zajišťování činností vedoucích 
k prevenci a snížení počtu a závažnosti nežádoucích událostí. 
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Hlavní oblasti zájmu systému MORT ilustruje obr. 9.2. 

 

                       
 
 

Specifické chy-
by a omyly 

Přijaté riziko Nedostatky v 
systému řízení 

Ztráty 

Obrázek 9.2 Oblasti analýzy logického stromu MORT 

9.6.4.  Použití metody MORT 
Systém MORT byl konstruován tak, aby spojoval jednotlivé oblasti činnosti organizace do 
komplexního celku. Je tedy použitelný ve všech fázích vývoje organizace. Již ve stadiu pří-
pravy projektu např. MORT zdůrazňuje důležitost integrace primárních složek systému, tedy 
lidských zdrojů, pracovních a výrobních postupů a potřebného vybavení. Příliš často se stává, 
že provoz je navržen a zahájí se jeho výstavba, aniž byly analyzovány potřeby personálního 
zabezpečení a vhodných postupů. Systematický přístup MORT k celkové konfiguraci organi-
zace vyžaduje současnou analýzu vývoje lidských a materiálních zdrojů a zavádění patřičných 
výrobních a pracovních postupů. Prostřednictvím metody MORT lze navíc určit, jak se změna 
některé ze základních oblastí projeví v oblastech jiných. Jednou z praktických aplikací systé-
mu MORT je tedy revize a aktualizace projektu organizace a jejího výrobního zařízení. 

Metodologie převzatá ze systému MORT je velmi užitečným plánovacím nástrojem. Analy-
zované stromy jsou lehce převoditelné do matric plánovaných organizačních projektů  a 
schémat pracovních postupů, pomocí nichž lze určit stav různých složek procesu potřebný  k 
tomu, aby proces bezchybně fungoval. Důležitá je úloha MORT v oblasti havarijního plá-
nování, které je nezastupitelným prostředkem snižování závažnosti následků nežádoucích 
událostí. K prověření operability systému lze rovněž použít postupy vyvinuté v rámci MORT. 
dalšími oblastmi, kde lze použít metody MORT, jsou kontrola a řízení kvality, hodnocení 
bezpečnosti, údržba apod. 

MORT je rovněž zdrojem poznatků vhodných při monitorování činnosti organizace tím, že 
ilustruje všechna "jak", "co" a "proč" při pořizování, redukci a distribuci informací. Ukazuje 
např., jak vyhodnotit různé metodiky pořizování spolehlivých údajů, a jak koncentrovat zís-
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kané informace do podoby vyhovující potřebám managementu. Další oblastí využitelnosti 
postupů MORT je vyhodnocování rizik a využívání nezávislých expertních organizací, kdy  je 
možné porovnat příslušné náklady s přínosem nezávislého posouzení situace. MORT je rov-
něž užitečný při plánování odstávek a přerušení nebo ukončení činnosti organizace. 

Systém MORT je široce využitelný při vyšetřování nehod a havárií, protože nejen že pomáhá 
objasnit všechny důležité bezprostřední faktory související s nehodou ("co se stalo"), ale po-
pisuje i příslušné faktory související se systémem řízení a managementu ("proč se to stalo"). 
MORT pomáhá vyšetřovatelům rychle identifikovat všechny příčiny vedoucí ke vzniku nežá-
doucí události. 

9.7.  Oblasti využití rizikového managementu pro redukci rizik 
Rizikový management působí v přímé vazbě na oblast pojišťovnictví a samozřejmě řada or-
ganizací specializujících se na poskytování služeb rizikového managementu působí jako dce-
řiné firmy pojišťovacích společností. Jako takové poskytují tyto firmy široký rozsah konzul-
tačních služeb, které sahají od pomoci při řešení jednotlivých problémů týkajících se bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci až po přípravu a zavedení komplexních programů ma-
nagementu rizik. 

Podstatnou součástí poradenských služeb organizacím jsou konzultace o způsobech ovládání 
rizik ve smyslu  jejich finančního řešení ("podržení" rizika, přenos a sdílení rizika), ale mnohé 
z nich se zabývají i problematikou snižování rizik. Strategie zaměřené na snižování rizik se 
mohou týkat těchto oblastí: 

a) prevence úrazů - pokrývá širokou problematiku činnosti včetně poradenství o po-
třebné dokumentaci vyžadované příslušnými předpisy, stanovení firemní politiky v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhodnocování rizik, činnosti komi-
sí BOZP, systémů monitorování bezpečnosti, spolupráce se subdodavateli, výcvik 
a školení zaměřené na bezpečnost práce, vývoj a zavádění bezpečných pracovních 
postupů apod.; 

b) snižování materiálních škod v důsledku nehod - vývoj a zavádění systémů sledo-
vání, evidence  a kontroly včetně postupů kvantifikace nákladů spojených s likvi-
dací materiálních škod; 

c) zabezpečení objektů a majetku organizace - potřeba vysoké úrovně zabezpečení 
(fyzického, technického a finančního) významně vzrostla zejména v posledním 
období. Typické ztráty v této oblasti plynou z nedokonalého fyzického zabezpeče-
ní objektů, rozkrádání produkce a materiálu, ztrát hotových peněz při  transportu, 
podvodů a zpronevěr, vandalismu apod. Významnou hrozbu může pro organizaci 
znamenat i ztráta (zcizení) důvěrných údajů; 

d) provoz motorových vozidel - rizikový management v oblasti provozu vozového 
parku sleduje problematiku pořizování vozidel, výběru řidičů, jejich výcviku a sle-
dování jejich využití, dále vše, co souvisí s dopravními nehodami (hlášení, zá-
znam, vyšetřování a analýza následků), zabezpečením vozidel a provozem a údrž-
bou vozového parku; 

e) požární ochrana - požáry jsou nejběžnějším rizikem hrozícím všem podnikatel-
ským subjektům. Důležitá je problematika preventivních i represivních protipožár-
ních opatření včetně výcviku hasičů a jejich vybavení. Pozornost je třeba věnovat 
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uskladňování hořlavých a výbušných látek a manipulaci s nimi a všem bezpeč-
nostním předpisům a dalším zákonným normám v oblasti požární ochrany (úniko-
vé cesty, havarijní plány apod.); 

f) odpovědnost za vady výrobků a škody jimi způsobené - velmi široká, zejména 
právní, problematika týkající se povinností konstruktérů, výrobců a dodavatelů 
(dovozců, prodejců) zboží (a služeb). Zákonná omezení plynou nejen z obecně 
právních předpisů, ale i ze specifických  právních norem týkajících se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ochrany spotřebitele, nezávadnosti potravin apod. Dů-
ležitými oblastmi rizikového managementu jsou zde faktory jako návrh  a prove-
dení výrobku, informace o jeho správném používání a údržbě, kontrola kvality a 
řízení jakosti apod.; 

g) výpočetní technika - pozornost je třeba věnovat fyzické ochraně hardware i soft-
ware před rizikem požáru, poškození, neoprávněné manipulace, ztráty nebo zcize-
ní dat apod.; 

h) civilně správní  zákonná odpovědnost - týká se interakcí mezi organizací a třetími 
stranami (okolní obyvatelstvo, návštěvníci, subdodavatelé) a je velmi důležitou 
součástí rizikového managementu; 

i) znečištění životního prostředí - možnost znečištění ovzduší, vod a půdy včetně ri-
zika nadměrné hlučnosti souvisí do jisté míry s typem činnosti organizace a jejím 
výrobním programem. S tím, jak se zvyšuje zájem veřejnosti o problematiku ži-
votního prostředí a zpřísňují požadavky zákonných norem na jeho ochranu, tato 
oblasti rizikového managementu nabývá na důležitosti. Nehody, při nichž je zne-
čištěno životní prostředí, mají velmi negativní vliv na dobré jméno firmy a násled-
ně i na její postavení na trhu; 

j) ochrana zdraví při práci - poslední desetiletí se v zemích EU neslo ve znamení 
podstatného zpřísnění legislativy zaměřené na snížení zdravotních rizik vyplývají-
cích z pracovní činnosti a na zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců a ostatních 
osob, které by mohly být dotčeny činností organizace. Prevenci chorob z povolání 
a ochrana před nežádoucími účinky škodlivých látek, azbestu, hluku a vibrací, en-
vironmentálních a biologických rizikových faktorů, ionizujícího záření je třeba 
považovat za mimořádně důležitou složku rizikového managementu; 

k) narušení a přerušení činnosti organizace - každá nežádoucí událost, která může 
narušit obchodní nebo výrobní činnost organizace je zdrojem určitého rizika. ty-
pickými příklady jsou poruchy strojů a zařízení, zastavení výroby, (momentální) 
nedostupnost náhradních dílů, polotovarů a surovin, poruchy výpočetní techniky, 
nepřesné nebo zavádějící informace subdodavatelů zboží a služeb apod. Pro někte-
ré organizace je tato oblast vzniku rizik velmi důležitá  a musí být podrobena dů-
kladnému sledování a péči např. prostřednictvím zavádění plánů  prohlídek a 
údržby strojního vybavení, realizací programů kontroly  kvality, stanovení kon-
krétní osobní odpovědnosti apod. 

9.8.  Shrnutí 
Rizikový management zahrnuje všechny oblasti rizik, jimž může být organizace vystavena. 
Základním cílem programu rizikového managementu  je zajištění finančně efektivní ochrany 
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všech zdrojů a aktiv organizace kontrolou a omezením rizik, kterým musí čelit. Mnohá rizika, 
která jsou v současné době kryta pojištěním, mohou na sebe vzít právě díky využívání celé 
škály dostupných technik rizikového managementu samotné organizace a tím ušetřit podstat-
nou část nákladů na pojistné. 
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    FIRMA  ODDĚLENÍ HODNOCENÍ PROVEDL DATUM 
Č. hod- Popis činnosti  Pravděpodobnost vystavení zdroji nebezpečí Možná závažnost poškození zdraví  
nocení Zdroj nebezpečí Jistě    Pravděp. Příležit. Možná Vzdáleně     Nemož. Smrtel.   Těžké Závažné Lehké HRN Míra
rizika Pracovní činnost zahrnuje 20  5 4 3 0,5 0 5 3 2 0,5  rizika

  1 Nutnost držení břemene dále od trupu             
  2 Kroucení se             
  3 Ohýbání, sklánění se             
  4  Natahování se, ukládání do výšky             
  5 Velké přesuny břemene na svislou vzdálenost             
  6 Dlouhá vzdálenost přenášení             
  7 Namáhavé tlačení nebo táhnutí             
  8 Nepředvídatelný pohyb břemene/nákladu             
  9 Opakovanou manipulaci s břemenem             
10 Nedostatečný odpočinek a doba na zotavenou             
11 Pracovní proces kladoucí vysoké nároky na práci             
 Povaha nákladu/břemene             
12             Velká hmotnost 
13 Velký objem/obtížná manipulovatelnost             
14             Obtížná uchopitelnost 
15 Nestabilní/možnost převržení, vysypání apod.             
16 Nebezpečí zranění (vysoká teplota, ostré hrany apod.)             
 Pracovní prostředí             
17 Nedostatečný volný prostor/omezená pohyblivost             
18 Podlahy v nevyhovujícím stavu             
19 Změny úrovně podlahy             
20 Nevhodné mikroklimatické podmínky             
21 Vysoká rychlost proudění vzdušin             
22              Nevyhovující osvětlení
 Nároky na pracovníky             
23 Práce vyžaduje mimořádné schopnosti             
24 Práce ohrožuje osoby s poškozeným zdravím             
25 Práce ohrožuje těhotné ženy             
26 Práce vyžaduje speciální výcvik/školení             
 Jiné faktory             
27 Oděv bránící v pohybu             
28 V pohybu brání osobní ochranné pracovní prostředky

 
             

             

Příloha 2 Formulář pro vyhodnocení rizika na pracovišti 



OS PHGN                              Projekt ČBÚ č.13/2001, „Hodnocení rizik práce v hornictví“
                                     

 

Ing.Ke - c:\dokumenty\cbu-obu\RARA-CBU\comparative study.doc 141 

 

 
Literatura 

 

Bryan, L. A.: The Human Factor: Implications for Engineers and Managers, in: Professional 
Safety 34(11), str. 15 – 18, New York,  1989 

Glendon, I., McKenna, E. F.: Human Safety and Risk Management, Chapman & Hall, Lon-
don, 1995 

H&SE: Management of Health and Safety at Work Regulations 1992, Approved Code of 
Practice, Health and Safety Commission Publication, London, 1995 

MacKay, C. J., Whittington, C.: Ergonomics and Human Error, Butterworth, London,  1983 

Míček, D.: Rizikový management, Závěrečná zpráva řešení grantového projektu FRVŠ 
0720/96, VŠB-TU Ostrava, 1997 

Míček, D.: Lidský faktor v bezpečnostním managementu, Sborník vědeckých prací VŠB-TU 
Ostrava, str. 105-114, VŠB-TU Ostrava, 2000, ISBN 80-7078-759-7  

Míček, D.: Management rizik v oblasti BOZP, Sborník referátů Mezinárodní kongres „Větrání 
a bezpečnost dolů“, str. 146-157, VŠB-TU Ostrava, 2000 

Míček, D.: Hodnocení rizik, Sborník referátů Mezinárodní kongres „Větrání a bezpečnost 
dolů“, str. 158-167, VŠB-TU Ostrava, 2000 

Míček, D.: Kvantifikace míry rizika, Sborník referátů Mezinárodní kongres „Větrání a bez-
pečnost dolů“, str. 168-175, VŠB-TU Ostrava, 2000 

Miller, D. P., Swain, A. D.: Human Error and Human Reliability, Willey, New York, 1987 

Stranks, J.: Management Systems for Safety,  Pitman Publishing, London, 1994 

 

 

 

 



OS PHGN                              Projekt ČBÚ č.13/2001, „Hodnocení rizik práce v hornictví“ 
                                    

 

Obsah 

1 Principy a cíle managementu rizik          1 
1.1 Management v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci      1 
1.2 Manažerské přístupy k bezpečnosti a ochraně před riziky      2 
1.3 Určení priorit managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany před riziky    3 
1.4 Pro-aktivní a reaktivní manažerské strategie        3 
1.5 Komunikační systémy           7 
 
2 Právní úprava managementu v oblasti BOZP v zemích EU a přizpůsobování české  
   legislativy stavu v EU                           11 
2.1 Právní úprava managementu BOZP ve Velké Británii     11 
2.2 Změny v české legislativě podle novely zákoníku práce platné od 1. ledna 2001 33 
 
3 Hodnocení rizik                    37  
3.1 Principy vyhodnocování rizik                  37 
3.2 Kvantifikace míry rizika                   42 
3.3 Typizovaná vyhodnocení rizik                  51 
3.4 Aktualizace vyhodnocení rizik                  52 
3.5 Ovládnutí rizik                    53 
 
4 Systémy bezpečnostního managementu                 54 
4.1 Monitorovací techniky bezpečnosti práce používané v zemích Evropské unie      54 
4.2 Rozdělení a charakteristika metod hodnocení stavu  bezpečnosti a ochrany zdraví 
      na pracovištích používaných v České republice      60 
4.3 Statistické údaje o úrazech a nehodách                 62 
4.4 Vyšetřování příčin nehod a úrazů       63 
4.5 Náklady spojené s nehodami v pracovním procesu               66 
4.6 Havarijní opatření                    67 
 
5 Lidský faktor v bezpečnostním managementu                72 
5.1 Lidské chyby a omyly                   72 
5.2 Ergonomické faktory ovlivňující možnost vzniku chyby lidského činitele        82 
5.3 Postupy pro snižování rizika chyby lidského činitele a zvýšení jeho spolehlivosti 88 
5.4 Shrnutí problematiky rizik plynoucích z lidských faktorů              94 
 
6 Management snižování ztrát                  96 
6.1 Definice některých pojmů        96    
6.2 Program snižování ztrát         96 
6.3 Jednotlivé stupně programu celkového snižování ztrát                98

 6.4 Provozní ztráty v důsledku přerušení nebo narušení činnosti organizace           103 
6.5 Management celkového snižování ztrát                 108 
6.6 Bezpečnost a ochrana zdraví z hlediska nákladů                         

109 
6.7 Přínosy managementu snižování ztrát                111 
 
7 Ekonomické aspekty rizikového managementu               112 

Ing.Ke - c:\dokumenty\cbu-obu\RARA-CBU\comparative study.doc 142 

 

7.1 Charakteristika rizik a rizikového managementu              112 



OS PHGN                              Projekt ČBÚ č.13/2001, „Hodnocení rizik práce v hornictví“ 
                                    

 

7.2 Úkoly rizikového managementu                 114 
7.3 Filozofie rizikového managementu                115 
7.4 Proces rizikového managementu                  116 
7.5 Strategie ovládnutí rizik                  118 
7.6 Systém MORT                   121 
7.7 Oblasti využití rizikového managementu pro redukci rizik                       124 
7.8 Shrnutí                    125  

Přílohy                      
126 

Literatura                    129 
 

Ing.Ke - c:\dokumenty\cbu-obu\RARA-CBU\comparative study.doc 143 

 


