ŘÁDNÉ HODNOCENÍ RIZIK JE KLÍČEM
K OCHRANĚ ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI

www.oiraproject.eu
Nástroj na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky
Oira (online interak�vní hodnocení rizik) je bezplatná webová aplikace, která se
snadno používá a může pomoci mikropodnikům a malým podnikům zavést proces
hodnocení rizik krok za krokem – od iden�fikace a vyhodnocení rizik na pracoviš�
přes rozhodování o preven�vních opatřeních a jejich realizaci po sledování
a podávání zpráv.

VLASTNÍ VYHLEDÁVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK PROVÁDÍ:
•

•

zaměstnavatelé (bez odborné způsobilost v prevenci rizik), pokud k tomu mají potřebné znalos� a zaměstnáva
25 zaměstnanců – § 9, odst.
písm. a) zákona
č. 309/2006 Sb.
o zajištění dalších
podmínek
ochrany
zdraví při práci,
zaměstnavatelé
(bez3,odborné
způsobilost
v prevenci
rizik),
pokudbezpečnos�
k tomu amají
potřebné

znalos�
a zaměstnávají maximálně 25 zaměstnanců – § 9, odst. 3, písm. a) zákona
osoby s odbornou způsobilos� v prevenci rizik – § 10 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnos� a ochrany zdrav
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnos� a ochrany zdraví při práci,
• osoby s odbornou způsobilos� v prevenci rizik – § 10 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění
dalších podmínek bezpečnos� a ochrany zdraví při práci.
•

Hodnocení rizik pomocí nástroje OiRA ve čtyřech krocích
PŘÍPRAVA
Zorganizovat a koordinovat hodnocení. Jmenovat
osobu odpovědnou za
jeho provedení. Zajis�t
zapojení pracovníků do
procesu hodnocení.

IDENTIFIKACE
A HODNOCENÍ
Iden�fikovat rizika a problémy.
Vyhodno�t stávající rizika. Seřadit
rizika podle důležitos�.

VYPRACOVÁNÍ
AKČNÍHO PLÁNU
Stanovit vhodná opatření
k odstranění anebo kontrole
potenciálních rizik.

ZPRÁVA
Vypracovat zprávu o výsledcích
hodnocení rizik. Stáhnout si ji
jako doklad o celém procesu
včetně akčního plánu.

Čtyři hlavní důvody, proč používat nástroj OiRA
• Je bezplatný a snadno použitelný.
• Umožňuje přístup k hodnocení rizik uzpůsobený pro jednotlivá odvětví.
• Poskytuje pokyny a prak�cká řešení.
• Může společnostem pomoci splňovat právní požadavky.
Aplikace je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
V České republice garantuje vývoj a provoz jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Výzkumný ústav bezpečnos� práce, v. v. i.

12 NÁSTROJŮ V ČESKÉM JAZYCE
OBECNÉ ZHODNOCENÍ
Nástroj pomůže k lepší orientaci v problema�ce BOZP a PO. Zaměřuje se hlavně na kontrolu plnění
základních povinnos� v BOZP a PO, které jsou vyžadovány právními předpisy České republiky.
Je to základní nástroj, na který navazují další oborově a profesně zaměřené nástroje a je určen především pro
malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci) a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Lze jej však použít pro další
podnikající subjekty.
Obsah jednotlivých nástrojů:
1. SYSTÉM BOZP
2. PREVENCE RIZIK
3. KATEGORIZACE PRACÍ
4. SYSTÉM POŽÁRNÍ OCHRANY
5. KONTROLNÍ ČINNOST
6. ŠKOLENÍ A VÝCVIK
7. PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY A PRVNÍ POMOC
8. PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ
9. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY
10. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ
11. PRACOVIŠTĚ
12. KOMUNIKACE A PODLAHY
13. EVAKUACE
14. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
15. CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI
16. ZAKÁZANÉ PRÁCE

Na OBECNÉ ZHODNOCENÍ navazují tyto oborově
a profesně zaměřené nástroje:
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u prak�ckých lékařů tj.
poskytovatelů primární ambulantní péče ve zdravotnických zařízeních. Zaměřuje
se hlavně na kontrolu plnění základních povinnos� v BOZP a PO, které jsou
vyžadovány právními předpisy České republiky, a na typická rizika pro tuto
oblast.

ZUBNÍ LÉKAŘ
Nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u zubních lékařů. Zaměřuje
se hlavně na kontrolu plnění základních povinnos� v BOZP a PO, které jsou
vyžadovány právními předpisy České republiky, a na typická rizika pro tuto oblast.

Aplikace je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
V České republice garantuje vývoj a provoz jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Výzkumný ústav bezpečnos� práce, v. v. i.

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
Nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u administra�vních
pracovníků. Zaměřuje se na kontrolu plnění základních povinnos� v BOZP a PO
vyžadovaných právními předpisy České republiky.

ÚKLIDOVÝ PRACOVNÍK
Nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u pracovníků úklidu.
Zaměřuje se na kontrolu plnění základních povinnos� v BOZP a PO vyžadovaných
právními předpisy České republiky při provádění úklidu jako pracovní činnos� ve
firmách.
Nástroj není určen pro úklidové firmy, které provádějí úklid na externích
pracoviš�ch (u zákazníků).
Ohroženou skupinou při úklidových pracích jsou pracovníci úklidu a osoby, které
se během a po úklidových pracích na pracoviš� vyskytují.

PRACOVNÍK PRODEJE
Nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u pracovníků prodeje.
Zaměřuje se na kontrolu plnění základních povinnos� v BOZP a PO vyžadovaných
právními předpisy České republiky pro pracovní pozice prodavač/prodavačka.

ZEDNÍK – PRÁCE NA STAVENIŠTÍCH
Nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u stavebních dělníků.
Zaměřuje se především na kontrolu plnění základních povinnos� v BOZP a PO
stanovených právními předpisy České republiky pro základní práce ve
stavebnictví.

TRUHLÁŘ – OBRÁBĚNÍ DŘEVA
Nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u truhlářů. Zaměřuje se na
kontrolu plnění základních povinnos� v BOZP a PO vyžadovaných právními
předpisy České republiky pro truhlářské práce a obsluhu dřevoobráběcích strojů.

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
Silniční doprava je jedním z nejrizikovějších odvětví v EU.
Nástroj je určen tuzemským dopravcům, kteří provozují vnitrostátní silniční
dopravu.
Neobsahuje problema�ku městské hromadné dopravy, mezinárodní silniční
dopravy a taxislužby.

Aplikace je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
V České republice garantuje vývoj a provoz jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Výzkumný ústav bezpečnos� práce, v. v. i.

OBSLUHA MANIPULAČNÍCH VOZIKŮ
Nástroj je určen pro všechny uživatele motorových manipulačních vozíků.
Manipulační vozíky nejsou jen užitečným pomocníkem při práci, ale jsou také
významným zdrojem rizik. Způsobily, způsobují a pravděpodobně budou
způsobovat škody na zdraví i na majetku. Je smutnou skutečnos�, že v souvislos�
s jejich provozem často dochází i ke smrtelným pracovním úrazům.
Pokud analyzujeme základní příčiny mimořádných událos� spojených s provozem
manipulačních vozíků, zjis�me, že příčina je hlavně v lidském činiteli. Je to
především nedbalost a nedodržování bezpečnostních zásad a pravidel,
nedostačující výcvik, nevyhovující zdravotní stav a v některých případech
i používání vozíků pod vlivem alkoholu a dalších psychotropních látek.
K mimořádným událostem také často vede používání manipulačních vozíků pro
jiné účely, než je stanovené výrobcem. Závažné následky mívá také špatný
technický stav vozíků způsobený nedostatečnou údržbou nebo opomíjením
technických prohlídek, nevyhovující stav pracovišť a komunikací, špatné
bezpečnostní značení, organizace dopravy apod.

Další nástroje:
COVID-19
Nástroj se věnuje obecné připravenos� a schopnos� reagovat a komunikovat při
ohrožení onemocněním covid-19.
Důležité je sledovat průběžně všechna aktuální opatření a pokyny
a implementovat je. Připravit si krizový plán pro všechny možné varianty včetně
té, kdy jsou covid-19 nakaženi vaši zaměstnanci.

KADEŘNICKÉ SLUŽBY
Nástroj je zaměřen na iden�fikaci a vyhodnocení bezpečnostních a zdravotních
rizik v kadeřnictví. Řeší nejčastější rizika, jako je např. ekzém, po�že se zápěs�m,
krkem či rameny a poskytuje �py, jak je eliminovat nebo jim předcházet.

www.oiraproject.eu
Nástroj na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky
Aplikace je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
V České republice garantuje vývoj a provoz jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Výzkumný ústav bezpečnos� práce, v. v. i.

