Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
je věcí každého z nás
cenná pro Vás
přínosná pro firmu
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SPOLEČNĚ ZA LEPŠÍ PODNIKÁNÍ
LEPŠÍ PRACOVIŠTĚ PRO VŠECHNY
Dosáhnout úspěchu s malým podnikem je náročné.
Ať už takový podnik sami provozujete, pracujete pro něj
nebo děláte obojí, můžete si asi myslet, že tou poslední
věcí, které byste se měli věnovat, je bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Můžete se domnívat, že o takové
záležitosti se musejí starat pouze velké firmy. Chyba.

Bezpečnost a ochrana zdraví je věcí každého z nás.
Je dobrá pro vás i pro podnik, v němž pracujete.
Mnoho malých podniků v Evropské unii již zjistilo,
že bude-li pro ně bezpečnost a ochrana zdraví na
pracovišti jednou z priorit, umožní tím sobě i svým
zaměstnancům dosahovat lepších výsledků. Zdravé
pracoviště je nedílnou součástí „programu řízení
jakosti“ každé úspěšné firmy.

Realizujte Iniciativu za zdravé pracoviště:
Povíme vám jak !

„Těm, kteří říkají, že bezpečnost stojí
mnoho peněz, bych řekl, že nedostatek bezpečnosti stojí ještě víc.“
Paul Lampit,
ředitel pojišťovacích služeb
Taylor Woodrow Plc

Zvažte tyto výsledky:
Vyšší kvalita, nižší
náklady, méně času

Spokojenější klienti,
lepší ziskovost

Obchodní
případ –
společenská
odpovědnost
Šťastnější, zdravější a
výkonnější zaměstnanci

Lepší mzdy a podmínky
pro zaměstnance

Ref.: Výborné výsledky ve stavebnictví
(http://www.constructingexcellence.org.uk/)

„ Když přijdu na staveniště a můj

nadřízený mi hned připomene, abych
si nasadil ochrannou přilbu, připomíná mi také, že mu na mně záleží.“
Nigel Copthorne,
site worker



Když pro vás bezpečnost a ochrana
zdraví při práci bude jednou z priorit,
zajistíte nejen to, že se vyhnete
vysokým nákladům vyplývajícím z
úrazů a poškození zdraví. Zlepšíte tím
rovněž produktivitu svého podnikání.
Nadšení, dobře motivovaní a proškolení
zaměstnanci, kteří pracují se zařízením
a materiály, které jsou vhodné a
dobře udržované, mohou vést k vyšší
kvalitě, vyšší produktivitě a lepšímu
hospodářskému výsledku:

• lepší produktivita
• nižší absence zaměstnanců
• nižší fluktuace zaměstnanců
• vyšší kvalita
Podniky, v nichž pracují školení a
výkonní zaměstnanci, jsou považovány
za kvalitní a často jsou také velice úspěšné. Jako školení pracovníci budete cítit,
že jste oceňováni, a tím, že vám zaměstnavatelé ukáží, že vás respektují, si i oni
mohou získat váš respekt. Budete pracovat lépe, podnik bude více prosperovat
a práce v něm bude bezpečnější. Díky
tomu se budete cítit mnohem bezpečněji i z profesionálního hlediska:
Zvažte tyto výsledky:

• lepší morálka
• méně emočního stresu
• vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky
• lepší vyhlídky
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I bez právních předpisů, které uvádějí
důvody, proč by BOZP měla být nedílnou
součástí přístupu zaměstnavatele
k řízení společnosti, je logické, že by se
bezpečnost a ochrana zdraví skutečně
měly brát v potaz, protože produktivita,
kvalita a bezpečnost při práci jsou spolu
úzce spjaty.
Pro každý podnik (velký, střední i
malý) musí být nejpřednější předcházet
úrazům a nemocem. Je samozřejmé,
že jako zaměstnavatel nechcete, aby se
někdo zranil. Ale je zde i další důvod,
proč uplatňovat strategii bezpečnosti a
ochrany zdraví: úrazy a nemoci něco
stojí!

VAŠE PRÁVO NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Všechny země Evropské unie přijaly
právní předpisy, které stanovují
požadavky na zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví pracovníků, s cílem zvýšit
kvalitu bezpečnosti a ochrany zdraví
na pracovišti. Tyto zákony vycházejí z
evropských směrnic, které stanovují
minimální povinnosti zaměstnavatelů a
zaměstnanců a zahrnují prevenci všech
typů rizik a všech činností nebo odvětví,
kde existují určitá rizika. Tyto právní
předpisy mají chránit zaměstnance před
pracovními úrazy a nemocemi z povolání
a pomáhat v prevenci rizik při práci.
V neposlední řadě každý
zaměstnavatel v EU odpovídá za to,
že se v jeho podniku bezpečnost a
ochrana zdraví při práci dodržuje a
podnikají se příslušné kroky, např.
zajištění dostatečných zdrojů, provádění
hodnocení rizik, informování a školení
pracovníků a konzultace s nimi.



I

V mísírně pekárny museli pracovníci otevřít a vysypat
do zásobníku až čtyřicet 25kg pytlů za hodinu. Jak se
snižovala výška hromady pytlů uložených na paletě,
museli se pracovníci více shýbat a zvedat pytle do vyšší
výšky, což mělo za následek poškození bederní páteře.
Když se do mísírny nainstalovalo vakuové zvedací
zařízení, přestala být ruční práce nutná, čímž se zvýšila
produktivita práce, morálka zaměstnanců a zlepšily se
fyziologické ukazatele pracovní zátěže.

84
18
14
15
22
18
65
15

Operace na výrobní lince v pekárně, při níž zaměstnanci
museli sundávat a nandávat víka plechových krabic,
způsobovala určité problémy, protože se při ní museli
zaměstnanci shýbat a otáčet, aby na víka dosáhli. Pro sejmutí a opětovné nasazování vík byly proto instalovány
dva stroje, každý za 45 000 eur.
Výrazně se snížil hluk a počet svalových poranění,
zlepšila se morálka zaměstnanců a odstranilo se zpomalení na výrobní lince. Odhadem se na ročních provozních
nákladech ušetřilo 80 000 eur.

Zvažte tato fakta:
Vy i vaši zaměstnanci přicházíte o velkou část produktivního času
– úraz nebo nemoc se netýká jen zraněné nebo nemocné osoby.

• P okud je nějaký proces zastaven, dochází ke ztrátám produktivního času a opětovné uvedení výroby do chodu může
chvíli trvat.

• P okud bylo poškozeno zařízení nebo objekt, vzniknou vám
náklady na jejich opravu.

• Možná budete muset najmout někoho, kdo zraněného

pracovníka nahradí, a zaškolení nového pracovníka také
zabere nějaký čas.

Ze zákona má také každý zaměstnanec
(ať už jde o stálého zaměstnance,
zaměstnance zprostředkovaného
agenturou práce nebo smluvního
dodavatele) v EU právo pracovat tam, kde
jsou rizika bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci patřičně řízena, vstupovat do
odborů a být jimi zastupován a nakonec
i pečovat o BOZP společně se svým
zaměstnavatelem.

• Přitom budete stále zraněnému pracovníkovi vyplácet mzdu,
plus případné náhrady.

• Úrazy a nemoci mohou nepříznivě ovlivnit morálku zbylých
pracovníků, a snížit tak jejich výkonnost.

• N ějakou dobu strávíte také vyplňováním dokumentace
ohledně úrazu.
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Aby vaše společnost přijala správná opatření
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, musíte mít k dispozici zdroje a
kompetence. Pro začátek si ověřte, jaké
máte jako zaměstnavatel povinnosti. Jestliže
váš podnik zaměstnává více než jednoho
zaměstnance určete na pracovišti osobu nebo
skupinu osob odpovědnou za bezpečnost
a ochranu zdraví, přičemž musíte dbát na
to, aby tyto osoby měly na plnění své úlohy
dostatek času, prostředků, odpovídající školení
a dostatečnou autoritu. Další možností je si tyto
služby nebo konzultanty najmout externě.
Druh podpory, jaký budete potřebovat,
závisí na odvětví, povaze rizik, velikosti
podniku a na národních právních předpisech.
Ať už je ale povaha vašeho podnikání jakákoli,
nejlepší je začít u vlastních zaměstnanců. Mají
k fungování firmy nejblíže, proto jsou nezbytní
při hodnocení rizik: vědí o nesprávných nebo
nevhodných bezpečnostních postupech a

zařízeních, nedostatečné ventilaci, zdravotních
potížích, které nebyly hlášeny, možná i o
nebezpečných pracovních postupech, o nichž
jste neměli ani ponětí! Zaměstnanci jsou
v přední linii vašeho podniku: vědí, co by
mohlo být v nepořádku, takže jsou často těmi
nejpovolanějšími osobami, které
vám mohou říct, co je třeba udělat.
Neopomíjejte však ani další hlediska logistických
procesů, na něž se BOZP také může vztahovat:
postup pro výběr dodavatelů

•
aše strategie nákupu zařízení,
• vvýrobků
apod.

kolení o BOZP jako součást obecné politiky
• švzdělávání
edoucí pracovníci a mistři by
• vměli
zahrnout prevenci rizik do

na daný stroj a teprve poté se zabývejte
odhlučněním místnosti, ve které je stoj umístěn.

ráci přizpůsobte potřebám bezpečnosti
• Pjednotlivce,
například nastavitelnou výškou
pracovního povrchu, výběrem pracovních
postupů, odbouráním monotónní práce či
práce v pevně daném tempu.

řizpůsobte se technickému pokroku a dalším
• Pzměnám,
neboť například nové kotoučové pily
jsou vybaveny lepšími ochrannými prvky než
ty starší.

ahraďte nebezpečné prvky na pracovišti
• Ntěmi
zcela bezpečnými nebo alespoň méně

nebezpečnými, používejte například barviva
bez obsahu škodlivých rozpouštědel.

ypracujte logicky propracovanou celkovou
• Vpolitiku
prevence, která pokryje výrobu,

organizaci práce, pracovní podmínky, dialog
mezi zaměstnanci a vedením podniku a faktory
ovlivňující pracovní prostředí.



PRIORITOU JSOU ZAMĚSTNANCI

všech svých činností.

P OSTUPUJTE PODLE ZÁSAD HODNOCENÍ RIZIK, KTERÉ ZAHRNUJÍ
PREVENCI NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH

• S nažte se rizikům vyhýbat.
izika, kterých se nelze vyvarovat, řádně
• Rvyhodnoťte.
riziky bojujte přímo u jejich zdroje, například
• Spokud
je stroj příliš hlučný, zaměřte se přímo
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ejte přednost opatřením, která chrání
• Dkolektivně
všechny zaměstnance, a k opatřením
na ochranu pouze jednotlivého zaměstnance
přistupujte až tehdy, pokud daná situace
neumožňuje jiné řešení – odstraňte například
hlučná zařízení místo toho, abyste rozdávali
chrániče sluchu, nebo upřednostněte instalaci
bezpečnostního zábradlí před vybavením
jednotlivého pracovníka bezpečnostním
postrojem proti pádu.

• Poskytněte zaměstnancům náležité instrukce.
ontrolujte, že se všechna opatření skutečně
• Kprovádějí
a že jsou účinná.
vé hodnocení revidujte pravidelně a vždy,
• Skdyž
zavedete nějaké změny.
• Úroveň ochrany se snažte zlepšovat.
lavní praktické informace o způsobu
• Hprovedení
hodnocení rizik můžete nalézt i na
internetových stránkách Iniciativy za zdravé
pracoviště na adrese

http://hwi.osha.europa.eu

Největším přínosem podniku
je jeho pracovní síla, která práci
vykonává patřičně, opatrně, účelně a
produktivně. Informovat zaměstnance
a dodavatele o práci, kterou vykonávají,
je otevřeným jednáním, ale oznamovat
jim i rizika a nebezpečí, jimž mohou
být vystaveni, a chránit je před nimi
se může zdát zbytečně složité. Přesto
je pro zaměstnavatele velmi důležité
zajistit, aby všichni pracovníci byli
příslušně proškoleni a chráněni.
Zaměstnavatel by měl zaměstnance
informovat o rizicích, jimž mohou čelit,
o vhodných preventivních opatřeních
pro předcházení těmto rizikům, o
zásadách první pomoci i o postupech
při evakuaci v případě závažného nebo
bezprostředního ohrožení.

Školení znamená víc než jen přispění
k tomu, aby se práce vykonávala
bezpečně a váš podnik dodržoval
zákony. Napomáhá úspěšnému
podnikání. Mít fungující komunikaci
a zajistit, aby pracovní síla byla vhodně
proškolena, to jsou také klíčové prvky
systémů řízení jakosti úspěšných
podniků. Školení zaměstnanci mohou
pracovat účinněji a budou se cítit
více doceněni a respektováni svými
zaměstnavateli. Školení by mělo
následovat bezprostředně po přijetí
pracovníka, změně pracovního místa,
náplně práce nebo při zavádění nových
technologií na pracovišti a mělo by být
dle potřeby v pravidelných intervalech
opakováno. Poskytnuté informace a
odborná školení by měly vycházet
z výsledků vyhodnocení rizik.

Školení musí zohlednit, že:
ěkteré úkoly nebo přístup do prostor, v nichž hrozí závažné
• Nnebezpečí,
mohou být povoleny pouze pracovníkům, kteří
mají příslušné zkušenosti či školení a obdrželi příslušné pokyny. Typickým příkladem mohou být práce na elektrickém
zařízení a údržba;
nformace, poučení a školení musejí být odpovídající a srozu• Imitelné.
Musíte například zvážit potřeby pracovníků se zdravotním postižením, u nichž může být nutné předkládat informace odlišnou formou.
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Zaměstnavatel by rovněž měl
mít na paměti, že určité skupiny
zaměstnanců jsou vystaveny vyššímu
riziku úrazu než ostatní, a měl by to
při plánování opatření zohlednit. Do
této skupiny mohou být zahrnuti
zahraniční zaměstnanci, kteří mluví
jiným jazykem a nejsou schopni
si bezpečnostní pokyny přečíst,
nebo pracovníci se smlouvou na
dobu určitou, kteří nejsou pro práci,
kterou mají vykonávat, dostatečně
kvalifikováni, nebo také mladí lidé a
nově nastoupivší pracovníci, kteří kvůli
nedostatku zkušeností představují
nebezpečí, která nejsou zjevná nebo
se ani nepředpokládají, a vyžadují
dozor. Ve skutečnosti mají tyto skupiny
významně vyšší úrazovost než starší
nebo zkušenější zaměstnanci. Na druhé
straně zase pracovníci, kteří překročili
určitou věkovou hranici, nemusejí

být schopni snášet požadovanou
fyzickou zátěž. Opatření v oblasti
BOZP se přijímají za účelem ochrany
pracovníků. Práce se přizpůsobuje
pracovníkům, aby mohli pracovat
bezpečně, ne aby z ní byli vyloučeni
– to by mohla být diskriminace.
Starající se zaměstnavatel je chytrý
zaměstnavatel. Zajistěte, aby u vašich
zaměstnanců a pracovníků byl
prováděn účinný zdravotní dohled
v souvislosti s riziky, jimž jsou při
výkonu svého povolání vystaveni.
Zdravotním dohledem může být přímé
pravidelné hlášení pracovníků o jejich
vlastním zdravotním stavu nebo i
pravidelné hodnocení zdravotního
stavu prováděné kvalifikovaným
zdravotnickým pracovníkem, případně
může jít o občasné lékařské prohlídky
u příslušného specialisty.

Kontrolní seznam pro zaměstnance

Kontrolní seznam pro zaměstnavatele

rovedl váš zaměstnavatel v poslední
• Pdobě
nebo vůbec někdy hodnocení

sou na každém pracovišti k dispozici
• Jpísemné
informace a jasné pokyny?

rizik?

•

Získali jste dostatečné informace a
školení, abyste porozuměli rizikům,
jimž jste vystaveni, a tomu, jak vás
mohou ohrozit?

•

Postačuje to k tomu, abyste věděli,
co máte dělat, abyste byli v bezpečí
vy i ostatní?

oznáte, když je něco v nepořádku?
• PVíte,
komu máte podat hlášení
o jakýchkoli potížích?

•

Víte o nejnovějších zásadách první
pomoci?

ajišťuje vám zaměstnavatel pracovně
• Zlékařskou
péči, na jakou máte nárok?

ají pracovníci při každodenní práci
• Mk dispozici
potřebné informace z návodů
od výrobce zařízení ve formě jasných
a snadno pochopitelných pokynů?
ylo provedeno hodnocení rizik a byla
• Bsdělena
jeho zjištění?
sou pracovníci pravidelně dotazováni
• Johledně
možných problémů týkajících
se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci?
yly pracovníkům poskytnuty příslušné
• Binformace,
pokyny a školení ohledně
rizik na pracovišti, včetně preventivních
opatření, která mají dodržovat, aby chránili sebe i své spolupracovníky?

• Vědí všichni zaměstnanci:
• jak plně a patřičně využívat všechna
poskytovaná opatření?

.

• k omu mají hlásit potíže s plněním
opatření a jejich nedostatky?
Zaměstnanci a jejich zástupci mají právo se na otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci aktivně podílet. Studie zkoumající příklady správné praxe v prevenci rizik prokázaly,
že projednávání otázek bezpečnosti a ochrany zdraví se zaměstnanci a jejich aktivní účast,
která umožňuje využít jejich znalostí a zkušeností, patří mezi klíčové faktory úspěchu. Účast
zaměstnanců tak není vhodné vnímat pouze jako požadavek, ale rovněž jako akt zdravého
rozumu.

• c o mají dělat v případě úrazu,
nehody nebo mimořádné situace ?

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnavatel povinen:

• projednat záležitosti s zaměstnanci a/nebo jejich zástupci s cílem zajistit jejich aktivní účast,
• p oskytnout zaměstnancům výsledky hodnocení rizik,
• zapojit zaměstnance do stanovování preventivních opatření,
espektovat právo zaměstnanců požádat zaměstnavatele, aby přijal vhodná opatření, a
• rpředložit
k tomuto účelu návrhy,
možnit zaměstnancům přístup k informacím nutným k vyhodnocení rizik a k hlášením o
• unehodách,
oskytnout zaměstnancům a/nebo jejich zástupcům pracovní volno bez ztráty odměny za
• ppráci
a dát jim k dispozici nezbytné prostředky, aby mohli vykonávat své úkoly.
Mezi otázky, které je zaměstnavatel povinen se zaměstnanci projednat, patří preventivní
opatření, postupy v případě nouze a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Podrobné informace jsou uvedeny ve vnitrostátních právních předpisech, které mohou
v závislosti na počtu pracovníků v podniku rovněž počítat s ustanovením výboru BOZP


U pracovníků, kteří montovali za pomoci elektrické
ovíjecí pistole zařízení pro telefonní ústředny u stolu
s pevnou výškou, byla v období sedmi let zaznamenána
vysoká míra pracovní neschopnosti a fluktuace.
Poté, co se uspořádání pracoviště změnilo tak, aby bylo
lépe přístupné a umožňovalo lepší držení těla pracovníků, snížila se na tomto pracovišti fluktuace pracovníků
o 75 % a pracovní neschopnost klesla o více než 92 %.
Společnost odhaduje, že úspory ze změn pracoviště převažují nad náklady asi desetinásobně.

Sekretářka byla tři měsíce v pracovní neschopnosti kvůli
bolestem krční páteře a pravého zápěstí způsobenýeh
špatnou pozicí monitoru počítače, židle a stolu.
Poté, co se provedlo pozorování při její práci, bylo
uspořádání jejího pracoviště upraveno (náklady činily
600 eur). Lepší uspořádání zajistilo méně natahování
a ohýbání. Zaměstnankyně už nemá problémy s krční
páteří, ani s paží a nebyla v další pracovní neschopnosti.
Mezi úspory patří náklady na najmutí pracovníka na
dočasný úvazek a související ztráta výkonnosti.
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záznamy nehod a úrazů
1 Veďte
Hovořte se svými zaměstnanci a pracovníky o možných „skoronehodách“, když něco není v pořádku.

• V souladu s národními právními předpisy či praxí vypracujte pro odpovědné orgány záznamy o pracovních
• úrazech vašich zaměstnanců.
souvislosti s šetřením nehody můžete zvážit využití služeb externího konzultanta. Měli byste se snažit
• Vpochopit,
proč k nehodě nebo „skoronehodě“ došlo a jaké kroky lze podniknout, aby se zajistilo, že se to

HODNOCENÍ RIZIK: ZÁSADNÍ SLOŽKA PREVENCE

už nebude opakovat.

2

3

4

Vyhledávejte možná „problémová místa“

a závažnost nehod: pracovní místa, kde k nehodám dochází často nebo kde k nim sice
• Frekvence

nedochází často, ale vedou k úrazům s následnou pracovní neschopností.
dopad závažných úrazů nebo nemocí: jak vážné by byly následky nehody, nebezpečných
• Potenciální

pracovních podmínek nebo vystavení škodlivým látkám .
pracovní místa: nová nebezpečí mohou souviset se změnami pracovních postupů.
• Pozměněná

Zřídka
vykonávaná
• která není rutinní. pracovní činnost: pracovníci mohou být více ohroženi při výkonu pracovní činnosti,

Zahrňte bezpečnost a ochranu zdraví do své každodenní praxe

ravidelně sledujte a monitorujte bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti: používejte metody, jako jsou
• Pdiskuze
na pracovišti, průzkumy, kontroly, analýzy záznamů o nehodách, průzkumy u zaměstnanců.
K

ontrolujte
používání toxických materiálů, složitých strojů a zařízení i jakoukoli výstavbu nebo přestavbu,
• která by mohla
představovat problémy.
nalyzujte všechny příslušné údaje: bezpečnostní listy, záznamy nehod a nemocí, záznamy monitorování
• Avystavení
rizikům a evidence úrazů, nemocí a stížností předložených vedení.
P

rovádějte
kontroly všech pracovišť, nejen těch vysoce rizikových !
•

Postarejte se, aby zaměstnanci spolupracovali
Hlavní úkol zajistit bezpečnost a ochranu zdraví spočívá na vás, na zaměstnavateli, ale i zaměstnanci zde
hrají zásadní roli. Zaměstnanci jsou povinni dbát příslušných pokynů, řídit se instrukcemi, které získali
v rámci školení poskytnutého zaměstnavatelem, a rovněž dbát na bezpečnost a ochranu zdraví svých
spolupracovníků.
Zaměstnanci jsou povinni:
používali přidělené strojní zařízení, vybavení, nástroje, zařízení a látky,
• správně
právně používali přidělené osobní ochranné pracovní prostředky a po použití je ukládali na příslušné
• smísto,
echávali na místě a správně používali bezpečnostní pomůcky, jimiž jsou vybaveny objekty a strojní
• nzařízení,
informovali vás nebo odpovědné osoby o jakýchkoli nebezpečných pracovních situacích či
• neprodleně
nedostatcích v ochranných opatřeních,
na všech úkolech uložených předpisy BOZP a aktivně s vámi, zaměstnavatelem,
• spolupracovali
spolupracovali na zajištění toho, aby pracovní prostředí a pracovní podmínky byly bezpečné a

nepředstavovaly žádná rizika.
Existuje několik způsobů, jak zaměstnance motivovat tak, aby se jejich skutečný přístup k bezpečnosti stal
přirozeným – a tím tento proces usnadní i vám:
bezpečnost do kultury a tradice svého podniku.
• Zahrňte
jasné bezpečnostní standardy a systémy měření.
• SMtanovte
otivujte
zaměstnance, aby upozorňovali na možná zlepšení (stimulujte je: podporujte zlepšovací návrhy,
• soutěže atp.).
které vás na problémy upozorní, odměňujte, netrestejte.
• Osoby,
zájem a návrhy reagujte rychle, zaměstnance průběžně informujte.
• Na
atmosféru povědomí:
• Podporujte
• Rozmístěte na pracovišti plakáty a prospekty o BOZP.

Co je hodnocení rizik ?
Hodnocením rizik se míní proces
vyhodnocení rizik na pracovišti.
Co je smyslem hodnocení rizik ?
Mnoho evropských směrnic v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
vyžaduje hodnocení rizik. Provádět
hodnocení je ale správnou praxí i
bez zákonných požadavků, protože
umožňuje konat účinná opatření
k ochraně zdraví pracovníků.
Proces prevence nehod začíná snížením,
případně úplným odstraněním možných
rizik, pokračuje provedením kolektivních
preventivních opatření a až jako
poslední možnost přicházejí na řadu
řešení pomocí osobních ochranných
pracovních prostředků. Díky stanovení
nebezpečí a vyhodnocení rizik by měli
být zaměstnavatel nebo osoba pověřená
řízením práce schopni:

Hodnocení rizik
Hodnocení by mělo odpovídat
nebezpečím, rizikům a možnému
poškození. Rozsáhlý chemický závod
bude mít pravděpodobně velice
technicky náročný systém hodnocení,
kdežto malý podnik vykonávající
činnosti představující nízká rizika
potřebuje jasný a jednoduchý systém.
Hodnocení rizik by mělo:
• stanovit nebezpečí,
• stanovit, kteří pracovníci jsou
těmito riziky potenciálně ohroženi,
• posoudit související rizika,
• zvážit, zda lze tato rizika odstranit,
a pokud ne,
• rozhodovat o případných dalších
opatřeních potřebných pro prevenci
nebo snížení rizik.

• učinit rozhodnutí o požadovaných
opatřeních a zohlednit tak příslušné
právní požadavky,
• kontrolovat, zda jsou zavedená
opatření odpovídající,
• upřednostnit jakákoli další opatření,
která jsou považována za potřebná,
• ukázat (zaměstnancům nebo správním
orgánům), že bezpečnost a ochrana
zdraví při práci byly erudovaně
posouzeny,
• zjistit, zda se v úrovni ochrany
zaměstnanců dosáhlo zlepšení.

• Informujte zaměstnance o jejich právech a povinnostech.
• Na přednášky zvěte hosty.
• Nabízejte programy školení bezpečnosti práce.
• Zveřejňujte problémy na pracovištích ve vašem regionu a odvětví.

10
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1. Vyhledávejte nebezpečí
Zamyslete se nad vykonávanou prací a nad materiály, zařízením
a chemickými látkami, které se používají a vyrábějí. Co může
způsobit poškození? Například:

• zvedání těžkých břemen může vést k poškození páteře,
• práce v hlučném prostředí může způsobit ohluchnutí,
ráce pod velkým tlakem a pod šikanujícím šéfem
• pmůže
vést ke stresu souvisejícímu s prací,
• obsluha nebezpečných strojů bez školení.
Trvejte na tom, aby vás zaměstnanci informovali o jakýchkoli
problémech na pracovišti, o nichž vědí.
2. Zvažte, komu by mohla být způsobena újma a jak
Přemýšlejte o každém, kdo by mohl být zraněn. To znamená
nejen o zaměstnancích, ale také o dodavatelích, samostatně
výdělečně činných osobách a veřejnosti.
3. Vyhodnoťte rizika a rozhodněte o opatřeních
Je pravděpodobné, že bude někdo poškozen?
Pokud může být někdo zraněn:

• Lze nebezpečí zcela odstranit?
• Lze riziko mít pod kontrolou?
• Lze učinit opatření na ochranu všech zaměstnanců?
e nutno proti rizikům, která nelze přiměřeně odstranit
• Jkolektivními
preventivními opatřeními, chránit zaměstnance
pomocí osobních ochranných pracovních prostředků?
4. Učiňte kroky
Po dokončení hodnocení rizik vytvořte seznam potřebných
preventivních opatření uspořádaný podle priorit, poté učiňte
příslušné kroky a do procesu zapojte i zaměstnance a jejich
zástupce. Kroky pro snížení rizik zaměstnanců by měly být součástí každodenního pracovního procesu. Hovořte se zaměstnanci a s jejich zástupci. Zapojte je do procesu hodnocení rizik
a sdělte jim, co pro snížení rizik děláte.
5. Zjištění přezkoumejte
Způsoby práce, spolu se změnami zařízení a specifikacemi chemických látek. Když dojde k významné změně, zkontrolujte, zda
nevznikla nová nebezpečí, která by vyžadovala přijetí opatření.

Postup hodnocení rizik v krocích

• Stanovte rizika – co by mohlo být v nepořádku?
ozhodněte, komu by mohla být způsobena újma a jak závažná,
• Rvčetně
zaměstnanců, dodavatelů a veřejnosti.
• Rozhodněte o pravděpodobnosti takové události.
jak mohou být tato rizika odstraněna nebo snížena
• R–ozhodněte,
lze vylepšit zařízení, pracovní postupy, vybavení nebo školení?
tanovte priority pro prováděné kroky podle velikosti rizik,
• Spočtu
zasažených osob atd.
• Proveďte kontrolní opatření.
• Přezkoumejte, zda kontrolní opatření fungují.
ahrňte do procesu konzultací zaměstnance a poskytujte jim
• Zinformace
o výsledcích hodnocení rizik.
Učiňte kroky ohledně úrovně rizika:

• Pokud jsou rizika zanedbatelná, pak je hodnocení u konce.
jsou rizika řízena podle stanovené normy, pak přijměte,
• Pje-liokudto možné,
další vylepšení. Po ukončení hodnocení se
ujistěte, zda strategie prevence funguje.
jsou vsoučasné době rizika řízena, ale systém řízení
• Pokud
by mohl mít sklony k nejednoznačné aplikaci, stanovte kroky,
které jsou potřebné pro vylepšení systému, a navrhněte
postupy pro případ selhání.
okud možná rizika existují, ale není důkaz, že by mohla
• Pvést
k nemoci nebo úrazu, pak stávající opatření porovnejte

Na plnírně whisky vyžadovala jedna značka ruční
opletení lahví mosazným drátkem. Pracovníci
zjistili, že úhel, při kterém potřebují tuto práci
vykonávat, jim způsobuje poškození z opakovaného přetěžování a nebezpečí poškození horních
končetin.
K oplétání drátkem bylo instalováno šest
nových strojů (s celkovými náklady 40 000 eur).
Produktivita se zvýšila, pracovníci byli přeřazeni
na jiné pracoviště, odpad drátku se snížil o 20 % a
hladina hluku poklesla z 90 na 80 dB(A). Odhadem
činí přínos pro podnik 60 000 eur ročně.

se standardy správné praxe a stanovte, jak mohou být vaše
opatření vylepšena.
okud se jeví, že jsou rizika řízena adekvátním způsobem,
• Pavšak
ne bez ohledu na přijatá kontrolní opatření, pak opatření
existujícím rizikům přizpůsobte.
okud jsou rizika vysoká a nejsou přiměřeně řízena, pak
• Pneprodleně
učiňte kroky k prevenci vystavení rizikům,
v případě potřeby zastavte pracovní proces.
okud není žádný důkaz o tom, že rizika existují, nepřestávejte
• Phledat
další informace a používejte zásady správné praxe
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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PŘEDSTAVUJEME INICIATIVU ZA ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ
Iniciativa za zdravé pracoviště je iniciativou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jejím cílem
je poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům snadný
přístup ke kvalitním informacím o bezpečnosti a ochraně
zdraví. Iniciativa také zprostředkovává všechny nástroje
potřebné pro bezpečné, zdravé a produktivní pracoviště.
Navštivte nás už dnes na adrese:

http://hwi.osha.europa.eu
• Základní odkazy na místní profesní sdružení, skupiny

zaměstnavatelů a poskytovatele služeb pro nejaktuálnější
pomoc s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

• Informace o národních předpisech v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví.

• Jak jiné malé podniky vyřešily podobné úkoly pomocí
• Okamžitý přístup k informacím o právních předpisech,
iniciativách a financování EU.

• Praktické nástroje pro hodnocení rizik.
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