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Úvod 

Máte v rukou publikaci, která přináší odpovědi na více než osmdesát otázek týkajících se zajišťování a 

řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Některé otázky a odpovědi mají 

obecnou platnost, některé jsou specifické pro AŽD Praha s.r.o. Cílem publikace je napomoci vám při 

řešení problémů z výše uvedených oblastí, s kterými se při výkonu práce v AŽD můžete setkat. Publi-

kace, resp. jednotlivé otázky, jsou převážně zaměřeny na problémy, s kterými se mohou setkat „řadoví“ 

zaměstnanci. To však neznamená, že odpovědi na ně by neměli znát i vedoucí zaměstnanci. Na ně je 

navíc pamatováno několika specifickými otázkami a přílohami publikace. 

Celá publikace je rozdělena do tematických bloků, jež obsahují jednotlivé otázky a odpovědi. 

Úvodní část je teoretická, aby bylo zřejmé, o čem problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

je. Je nutné si uvědomit, že dnes již není pouhou ochranou zaměstnanců před vznikem pracovního 

úrazu nebo případně nemoci z povolání, ale že její rozsah je mnohem, mnohem širší. Oblast týkající se 

bezpečnosti technických zařízení, včetně kvalifikací pro práci s nimi (např. odborná způsobilost v ele-

ktrotechnice), je zpracována již podle nové právní úpravy. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je neustále se rozvíjející a rozšiřující oblastí, která již 

zdaleka neřeší jen technickou bezpečnost. Dnes již je její pevnou součástí například i sociální ochrana, 

tedy i vztahy na pracovištích (např. sexuální harašení, šikana, použití kamer na pracovišti), estetická 

úprava pracovišť (např. vymalování prostor, květiny na pracovišti), vliv výkonu práce na soukromý 

život zaměstnanců. V současné době do ní začíná pronikat virtuální realita, a to jak z důvodu jejího 

vlivu na zdraví zaměstnanců, tak i jako nástroj zajišťování BOZP, např. pro školení zaměstnanců. 

AŽD Praha s.r.o. má zaveden systém managementu BOZP podle ČSN ISO 45001:2018 (řízení 

BOZP). I jemu je věnována část této publikace. V jejím závěru najdete i něco málo pro pobavení. 

Kromě příjemného čtení vám přeji, abyste při výkonu práce v AŽD Praha s.r.o. nepotřebovali 

odpovědi na otázky týkající se pracovních úrazů, a abyste každý den odcházeli z pracoviště stejně zdra-

ví, jako jste na něj ráno přišli. 

Autor 

  



4 
 

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci nelze chápat jako prostředek ochrany zdraví 

při výkonu práce, ale jako systém chránící před negativními důsledky života v pracov-
ním procesu. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se nezajišťuje pro zaměstnance, ale pro zaměst-

navatele. 

 

 

 

Současná BOZP není o plnění zákonných požadavků ve smyslu, při výkonu této práce 

musí být zajištěno: za 1. …, za 2. …, za 3. … až za 10. …, ale o analýze a hodnocení 

konkrétních podmínek výkonu práce na jednotlivých pracovištích zaměstnavatele a 

na základě toho jim stanovených požadavcích na zajištění BOZP. Zajištění BOZP tak 

dnes již není záležitostí technickou, ale manažerskou. Je o řízení činností, nikoliv 

o pouhém plnění státem stanovených požadavků.  
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1 O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci aneb trochu teorie nikoho nezabije 

1.1 Co je to BOZP? 

„BOZP“ je zkratka pojmu bezpečnost a ochrana zdraví při práci. A co je bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci? 

Oficiální definice bezpečnosti práce dnes již neexistuje (v červnu 2005 byla zrušena). V odborné 

literatuře můžete nalézt několik definic BOZP. Jedna z nich, asi ta nejvýstižnější, uvádí, že se jedná 

o soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci 

vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na 

minimum. Nikoliv na nulu, neboť neexistuje, a ani existovat nemůže, žádná zcela bezpečná práce, ani 

pracoviště. Vždy jsou spojeny s určitou mírou rizika, tedy pravděpodobností poškození lidského zdraví. 

Proto nedílnou součástí výkonu každé práce je možnost vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povo-

lání. 

1.2 Co tvoří BOZP? 

BOZP není tvořena jen bezpečností práce (bezpečnost technických zařízení, prevence velkých průmy-

slových havárií atd.) a ochranou zdraví při práci (hygiena práce, pracovní prostředí, ergonomie atd.), 

jak by se mohlo zdát. Tvoří ji i celá řada dalších, rozsahem drobnějších, avšak neopomenutelných 

oblastí, které tvoří tzv. sociální ochranu (například vztahy na pracovištích, estetická úprava pracovišť, 

vliv výkonu práce na soukromý život zaměstnanců). Do zajištění BOZP na pracovišti spadá i např. se-

xuální harašení, šikana, použití kamerových atrap zaměstnavatelem na pracovišti (více v odpovědi na 

otázku č. 1.13). Rozsah problematik, které tvoří BOZP, se neustále rozšiřuje (více v odpovědi na otázku 

č. 1.11). Do BOZP se prolíná firemní ekologie (např. problematika nebezpečných chemických látek a 

chemických směsí), krizový management (krizový plán atd.) a ochrana osobních údajů (viz 1.13). 

1.3 Koho chrání BOZP? 

Ač se to může někomu zdát divné, ale podle současného, evropského, pojetí BOZP, ta primárně nechrá-

ní zaměstnance (proti vzniku úrazů a dalším poškozením jejich zdraví), ale zaměstnavatele. Chrání jej 

před snížením produktivity práce, před hrazením náhrad mzdy, snížením konkurenceschopnosti, 

zvyšováním nákladů, soudním vyrovnáním atd. Zajišťovat BOZP je primárně v zájmu zaměstnavatele. 
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Sekundárně jsou při správném zajišťování BOZP chráněni zaměstnanci a další osoby vyskytující 

se na pracovištích zaměstnavatele, a to proti: 

➢ snížení pracovní pohody, 

➢ vzniku skoronehody (nežádoucí událost, která si nevyžádala negativní následek, neboť chyběla 

poslední příčina pro vznik pracovního úrazu – nežádoucí kontakt, např. zakopnutí na scho-

dech s následným vyrovnáním pádu), 

➢ vzniku pracovního úrazu (poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle 

na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním [jako pracovní úraz se též posuzuje úraz, který zaměstna-

nec utrpěl pro plnění pracovních úkolů]),  

➢ vzniku ohrožení nemocí z povolání (takové změny zdravotního stavu zaměstnance, jež vznikly 

při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, 

avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc 

z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl k vzniku nemoci z povolání),  

➢ vzniku nemoci z povolání (nemoc, která je uvedena v seznamu, který je součástí nařízení vlády 

č. 290/1995 Sb.),  

➢ vzniku jiné škody na zdraví (např. následek bodnutí zaměstnance vosou při práci v  terénu 

[otok, který způsobil nehybnost prstů ruky, není úraz] nebo následek poleptání od bolševníku 

opět při práci v terénu). 

1.4 Kdy se objevily první požadavky na zajištění BOZP?   

Počátky požadavků na výkon bezpečné práce nelze jednoznačně určit. Určité postupy 

pro ochranu zdraví při práci je možné pravděpodobně hledat již v době kamenné při 

výrobě pazourků. Tato činnost vyžaduje nejen zkušenost, ale i znalost technologického 

postupu, řečeno moderní terminologií, jakož i ochranu některých částí těla. Z toho lze 

dovodit, že již v době kamenné existovaly požadavky na zajištění výkonu bezpečné 

práce. 

První právní úprava vznikla v letech 1300 až 1305. V této době vydal král Václav II. zákoník „Ius 

Regale Montanorum“ (Právo horního regálu). Pravděpodobně se jedná o nejstarší právo na světě se 

sociálními a pracovně-právními předpisy. Zákoník s úpravami platil až do 1. listopadu 1854, tedy 

přibližně 550 let. Mimo jiné obsahoval pravidla k zajištění bezpečné práce, např. odvodňování a větrání 

šachet, počítání horníků před a po každé směně. Také stanovil délku pracovní směny, a to na šest 

hodin. O bezpečnost stavby se starali tesaři, kteří měli na starost výdřevu šachet. S nadsázkou lze tedy 

uvést, že prvními bezpečáky byli důlní tesaři. 

Pracovní úrazy jsou poprvé zohledněny v roce 1518 v Jáchymovském horním řádu Štěpána Šlika. 

V článku 105 bylo snad poprvé právním předpisem řešeno vyplácení náhrady při vzniku pracovního 

úrazu. Mimo jiné se v něm uvádí: „Když dělník nebo horník utrpí v dolech při práci úraz, zlomeninu 

ruky nebo nohy nebo jiné zranění, má mu být vyplacena ušlá mzda a peníze na ošetření u lékaře, a to 

v dolech, v nich se pracuje se ziskem, po dobu osmi týdnů, v jiných, kde se pracuje s cupusem a není 

ruda, se má vyplácet mzda a peníze na lékaře po dobu čtyř týdnů“. 

1.5 Je BOZP nějak řízena? 

Je nutné rozlišovat řízení BOZP a zajišťování BOZP, tedy řízení a výkon. Jedná se o dvě samostatné 

oblasti, které se sice prolínají (jedná se o „spojené nádoby“), avšak přitom je nutné je důsledně roz-

lišovat, neboť je v žádném případě nelze zaměňovat. 

Každý zaměstnavatel je na základě požadavku zákoníku práce povinen vytvořit si svůj vlastní 

systém řízení BOZP (organizaci BOZP) k realizaci požadavků na zajištění BOZP na jednotlivých 

pracovištích, např. pro výdej osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zaměstnancům, pro 

provádění pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců. Vytváří se pomocí pravidel, která si obvykle 
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zaměstnavatel stanoví ve směrnici, či v jiném svém řídicím dokumentu. Tento systém mu garantuje 

určitou úroveň řízení BOZP, která je u něj nutná pro plnění požadavků na zajišťování BOZP. 

Navíc, si dobrovolně může zvolit standardizovaný systém managementu BOZP, který mu zaručí 

vyšší úroveň řízení BOZP. Zároveň, však klade vyšší nároky na jeho zavedení, a především na jeho 

následné udržování a trvalé zlepšování. Touto cestou šla i AŽD Praha s.r.o. 

Mezi standardizované systémy především patří mezinárodně uznávaná norma ISO 45001 (podle 

ní se postupuje v AŽD Praha), český národní program „Bezpečný podnik“ a Metodické návody pro 

systém řízení BOZP ILO-OSH 2001 vydané Mezinárodní organizací práce, které jsou mezinárodním 

vzorem kompatibilním s jinými normami a návody pro systémy řízení BOZP. 

Tedy odpověď na otázku zní, ano, BOZP je, resp. musí být (zákonná povinnost), řízena. Řízeno 

musí být zajišťování BOZP, navíc k řízení může být využit systém managementu BOZP, který doplňuje 

řízení zajišťování BOZP. Více na následujícím obrázku. 

 

1.6 Jak je dnes chápáno zajišťování BOZP? 

Současný, evropský, přístup k zajišťování BOZP je systémový, nikoliv operativní podle momentálních 

potřeb. To znamená, že musí být vytvořen, do praxe zaveden a trvale udržován funkční mechanismus 

(systém), který pomáhá efektivněji zajišťovat BOZP. Nedává sice návod, jak dosáhnout bezpečné práce 

či ochrany zdraví při práci, ale poskytuje praktické instrukce pro procedurální a organizační postupy.  

BOZP dnes nelze chápat jako pouhý prostředek ochrany zdraví zaměstnanců, příp. i dalších 

osob, při výkonu práce, ale jako systém, který chrání před negativními důsledky života v pracovním 

procesu. 

Současné pojetí BOZP není o plnění zákonných požadavků ve smyslu při výkonu této pracovní 

činnosti musí být zajištěno: za 1. …, 2. …, 3. … až 10. …, ale o analýze a hodnocení konkrétních 

podmínek výkonu práce na jednotlivých pracovištích zaměstnavatele a na základě toho zaměstnavate-

lem stanovených požadavcích na zajištění BOZP (požadavky se nestanovují centrálně, ale odlišně pro 

jednotlivá konkrétní místa výkonu práce). Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci 

rizik („bezpečák“) v tomto pojetí zajištění BOZP do jisté míry plní činnosti, které dříve (v direktivním 
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pojetí zajišťování BOZP) zastával stát, resp. jednotlivá ministerstva. Ta například dříve stanovila, 

kterými osobními ochrannými pracovními prostředky musí být zaměstnanci vybaveni, které práce 

jsou zakázány těhotným ženám a mladistvým atd. Dnes toto pro jednotlivého zaměstnavatele navrhuje 

odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik a stanovuje (schvaluje) zaměstnavatel, 

tedy statutární orgán (generální ředitel). Zajištění BOZP tak dnes již není charakteru technického, ale 

manažerského. Je o řízení činností takovým způsobem, aby byly co možná nejbezpečnější, nikoliv o 

pouhém plnění někým centrálně stanovených požadavků (a to jak na úrovni státu, tak i společnosti). 

BOZP neřeší již jen negativní aspekty výrobních procesů, ale i předcházení těmto aspektům, tzn. 

prevenci (udělat vše pro to, aby k nežádoucí události nedošlo a připravit se na to, co dělat, když k ní 

dojde). Nezaměřuje se jen na stroje, zařízení a pracovní prostředí, jako tomu bylo dříve, ale i na lidský 

faktor a kulturu práce. Proto BOZP dnes zahrnuje bezpečnost, pohodu, sociální ochranu a ochranu 

zdraví.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci již není záležitostí pouze „bezpečáka“ (odborně způsobilé 

osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik), ale i vrcholového managementu a všech ostatních vedou-

cích zaměstnanců, jakož i všech u zaměstnavatele pracujících zaměstnanců. Týká se též odborové 

organizace, která chrání zájmy zaměstnanců v oblasti zajišťování BOZP, a jež je ze zákoníku práce 

povinna spolupracovat se zaměstnavatelem, jakož i s odborně způsobilou osobou, při zajišťování 

BOZP. Zaměstnavatel je povinen ji informovat o všech důležitých krocích, které se týkají zajišťování 

BOZP. 

 

1.7 Z čeho pramení požadavky na zajištění BOZP? 

V současné době požadavky na zajištění BOZP pramení ze tří základních zdrojů, a to z: 

➢ právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP (obecně platné požadavky především státu, ale 

i výrobců zařízení a profesních skupin platné na celém území České republiky), 

➢ vyhledání a vyhodnocení rizik při práci (požadavky zaměstnavatele z oblasti bezpečnosti práce 

platné na jeho pracovištích), 
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➢ kategorizace prací (požadavky zaměstnavatele z oblasti ochrany zdraví při práci platné na jeho 

pracovištích). 

S požadavky ze všech uvedených zdrojů, které se týkají práce, kterou zaměstnanec vykonává, musí být 

zaměstnanec zaměstnavatelem seznámen. Z prvního zdroje prostřednictvím školení. Z dalších zdrojů 

prostřednictvím seznámení s výsledky – se zaměstnavatelem přijatými bezpečnostními opatřeními. 

 

Další požadavky na zajištění BOZP může vznést odborová organizace, např. prostřednictvím 

kolektivní smlouvy. V tomto případě se jedná o požadavky zástupce zaměstnanců, tedy přeneseně 

o požadavky zaměstnanců. 

1.8 Co jsou ostatní předpisy k zajištění BOZP? 

Ostatními předpisy k zajištění BOZP jsou předpisy, které nejsou právními předpisy, avšak jedná se 

o předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické dokumenty 

[tj. dokument, který obsahuje technické požadavky na výrobek, a není technickým předpisem ani 

technickou normou, a který by mohl vytvořit technickou překážku obchodu, například návod k obslu-

ze (návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu)] a technické normy (ČSN), stavební před-

pisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušnina-

mi, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami 

škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

1.9 Co je vyhledání a vyhodnocení rizik při práci a co kategorizace prací? 

Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci (pro oblast bezpečnosti při práci) a kategorizace prací (pro 

oblast ochrany zdraví při práci), včetně přijetí opatření k odstranění rizik nebo alespoň k omezení 

jejich působení, společně tvoří management rizik při práci (nutno odlišovat od systému managementu 

BOZP).  

Management rizik při práci je nástroj k stanovení požadavků (opatření) na zajišťování BOZP 

zaměstnavatelem. Pomocí něj si zaměstnavatel stanoví své požadavky (opatření) na zajišťování BOZP 

podle konkrétních podmínek na jeho pracovištích v případech, kde je prostřednictvím právních 

předpisů nestanovuje stát, nebo kde je stát ve vztahu ke konkrétním podmínkám u zaměstnavatele 

stanovuje příliš mírné. Přijatá opatření jsou pro zaměstnavatele a jeho zaměstnance stejně závazná, 

jako opatření stanovená státem v právních předpisech. 

V rámci vyhodnocení rizik a kategorizace prací se jedná o hodnocení (kvalifikovaný odhad 

k tomu odborně způsobilé osoby) konkrétních na pracovištích zaměstnavatele se vyskytujících rizik a 

dosud zaměstnavatelem přijatých opatření. Výsledky není možné zobecňovat, neboť jsou platné pouze 

pro konkrétní pracoviště nebo výkon práce za konkrétních podmínek. Jsou nepřenosné nejen z jedné 

společnosti na jinou, ale též z jednoho pracoviště na jiné v rámci jedné společnosti. Nelze tedy vytvářet 

nějaký obecný seznam rizik, např. na úrovni společnosti. 
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Management rizik 

Posuzování rizik 
Regulování rizik 

(stanovení a provádění opatření, 

včetně opětovného hodnocení 
míry rizika s použitím výsledků 

nového posuzování rizika jako 
vstupních údajů) 

Analýza rizik 

(vyhledání rizik při práci 

na pracovišti) 

Hodnocení rizik 

(vyhodnocení rizik 

při práci) Identifikace 

nebezpečí 

Odhad 

rizika 

 

V rámci vyhledání a vyhodnocení rizik při práci se v rámci oblasti bezpečnosti práce na pracoviš-

ti nebo při výkonu práce identifikují vyskytující se nebezpečí, provádí se kvalifikovaný odhad rizika, 

která tato nebezpečí přestavují, a tato rizika se následně vyhodnocují (stanovuje se jejich míra nebez-

pečnosti). Základní pojmy používané v rámci vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, včetně co je chá-

páno pod pojmem riziko, objasňuje následující obrázek (nejedná se o pouhé poškození zdraví, resp. 

následek). 

 

V rámci kategorizace prací se hodnotí rizika v rámci ochrany zdraví při práci. Každý výkon práce 

se začleňuje do jedné ze čtyř kategorií: 

1. Práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví. 

2. Práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen 

výjimečně, zejména u vnímavých jedinců. 

3. Práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro zařazení 

práce do kategorie třetí. 

4. Práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostup-

ných a použitelných ochranných opatření. 

Třetí a čtvrtá kategorie, případně i druhá, pokud tak rozhodl orgán ochrany veřejného zdraví 

(hygiena), je výkonem rizikové práce. Pro její výkon jsou stanoveny speciální požadavky, včetně 

evidence výkonu těchto prací. V AŽD je drtivá většina prací vykonávána v kategorii první, případně 

druhé (např. průvodčí, strojvedoucí). Jen zcela výjimečně je v kategorii třetí (svářeč). 

Výsledek kategorizace prací, resp. zařazení výkonu práce jako rizikové, nemá vliv na vyplácení 

příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí (tzv. rizikový příplatek), ani na poskytování mimo-

řádné dovolené (tyto záležitosti nepatří do oblasti zajišťování BOZP, ale do oblasti personální, neboť 

souvisí s náplní práce, kterou zaměstnanec vykonává, nikoliv s výkonem rizikové práce ve smyslu 

kategorizace prací). 
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Zaměstnavatelem přijatá opatření, jak v oblasti vyhodnocení rizik, tak i v kategorizaci prací, jsou 

závazná. Jsou ve stejné rovině s požadavky, které jsou stanoveny v právních předpisech. Tedy každý 

zaměstnanec, kterého se týkají, je povinen se jimi řídit a dodržovat je. 

1.10 Co je cílem zajišťování BOZP? 

Cílem zajišťování BOZP není ochrana zaměstnanců před vznikem pracovních úrazů a nemocí z povolá-

ní, jak by mohl někdo předpokládat, ale vytvoření funkčního systému chránícího před negativními 

důsledky života v pracovním procesu nejen zaměstnance, ale především zaměstnavatele, který vede ke 

zvýšení úrovně kultury BOZP u konkrétního zaměstnavatele.  

V případě, že zaměstnavatel řeší nejen zajišťování BOZP, ale i řízení BOZP (systém managementu 

BOZP), jako je tomu v AŽD Praha, cílem není získání certifikátu managementu BOZP. I v tomto případě 

je cílem zvýšení úrovně kultury BOZP u zaměstnavatele. Získání certifikátu je pouhou cestou 

(prostředkem) k dosažení vyšší úrovně kultury BOZP. Ta však vyžaduje, aby nebylo opomíjeno zajišťo-

vání BOZP (plněním požadavků systému managementu BOZP nelze nikdy nahradit zajišťování BOZP). 

Systém managementu je jeho pouhým doplňkem. 

1.11 Kam směřuje vývoj BOZP? 

V budoucnu se BOZP bude výrazněji věnovat psychosociálním rizikům, a to i v rámci řízení BOZP 

(v současné době je již řeší doplňková norma k normě ČSN ISO 45001, a to norma ISO 45003 Řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Psychologické zdraví a bezpečnost při práci – Pokyny pro 

řízení psychosociálních rizik [v AŽD její požadavky zatím nejsou zohledněny]).  

Stále více budou do BOZP zasahovat nové technologie, a to jak na straně přínosu k  zajištění 

BOZP, tedy na straně zvýšení úrovně kultury BOZP, tak i na straně vzniku nových rizik. Na obojí bude 

mít velmi významný vliv využívání: 

➢ virtuální reality (plné oddělení člověka od reálného světa; nebezpečí: oči jsou zaostřeny stále 

na stejnou vzdálenost, zrakový vjem nemusí být v souladu s motorikou těla [oči vnímají pohyb 

ruky, např. ruční utahování šroubu, a ruka je přitom v klidu bez pohybu]),  

➢ rozšířené reality (doplňuje reálný obraz o digitální prvky), 

➢ mixované reality (umožňuje promítat do zorného pole realisticky vyhlížející 3D objekty). 

Již dnes dochází k jejich využívání, např. prostřednictvím chytrých brýlí. Jejich zásadní výhodou 

je, že uvolňují ruce pro práci, což je velmi výhodné např. pro servisní techniky, kteří tak mohou 

pracovat oběma rukama a zároveň sledovat text v manuálu nebo pracovním postupu pro prováděnou 

činnost. Využít je lze též pro vzdálenou komunikaci dvou a více lidí, např. pro školení zaměstnanců 

(viz obrázek), nebo pro kontrolu pracoviště. 

 
Zdroj obrázku: VirtualJet s.r.o.  

(přístupné na: http://virtualjet.cz/2019/05/10/virtualni-realita-podporuje-bozp/) 
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V rámci digitalizace pracovních postupů je možné zajistit například monitorování: 

➢ dělníků v extrémním prostředí, ale i nejen v něm (je možné sledovat změnu polohy chodidla, 

což může signalizovat pád atd.) na základě dat sbíraných senzory (náramky mohou monitoro-

vat tělesnou teplotu, srdeční frekvenci, reakce kůže a úroveň aktivity zaměstnance – bezpeč-

nostní opatření mohou být stanoveny pro každého zaměstnance individuálně [Zajišťování 

BOZP se stále více a více vzdaluje centralistickému pojetí!]), 

➢ teploty, ÚV záření a znečištění, 

➢ připoutání se na vysokozdvižném vozíku atd. 

Také je možné využít bezpečnostních pastí. Umístit senzory na místech, kde je zvláště důležité 

dodržovat bezpečnost práce. Díky tomu například, když dělník vstoupí do nebezpečného prostoru, 

vedoucímu směny se objeví hlášení o této skutečnosti. Je možné využít i heat mapu (určí, kde se člověk 

právě pohybuje) a analýzu rizikových míst v podniku (zjištění přesných míst pracovních úrazů a skoro-

nehod). 

Digitalizace zajišťování BOZP a PO se dotýká i dalších oblastí, např. kontrolní činnosti. Provádějí 

se, a to již nějakou dobu před Covidem-19, tzv. virtuální kontroly (vzdálenou formou), kdy kontrolující 

osoba není přítomna na kontrolovaném pracovišti. K provedení kontroly využívá prostředky informač-

ních a komunikačních technologií. GŘ HZS připouští provádění virtuálních preventivních požárních 

prohlídek pracovišť. Pro kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (elektrická 

požární signalizace, stabilní hasicí zařízení, nouzové osvětlení atd.) ji ředitelství považuje za nevhod-

nou. 

Možností využití je mnohem více, například je možné sledovat, zda zaměstnanec má ochrannou 

přilbu, vestu apod. Zaměstnanec se oblékne předepsaným způsobem a naskenuje se. Systém hlídá jeho 

podobu a v případě zjištění odchylky provede hlášení vedoucímu směny. 

Vyjdeme-li ze skutečnosti, že lidé více vnímají prožitky než cokoliv jiného, 

bude školení BOZP díky simulovanému prostředí vytvořenému pomocí virtuální 

reality, jež umožní prožitek, velice efektivní. Přitom prožitek nemusí být jen 

audiovizuální, ale též i hmatový (čich a chuť virtuální realita zatím ještě nezvlá-

dá). To není sci-fi, ale reálná budoucnost BOZP, která je již v některých společ-

nostech zaváděna do praxe (v České republice např. v oblasti OOPP ve zdravot-

nictví, viz obrázek vpravo z propagačního plakátu „Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci ve virtuální realitě“). Školení prováděné formou e-learningu se tak 

u některých firem stane zastaralým způsobem, jako je tomu dnes u školení, které 

je prováděno formou přednášky. 

1.12 Co jsou psychosociální rizika? 

Problematiku psychosociálních rizik řeší mezinárodní norma ISO 45003:2021 Řízení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci – Psychologické zdraví a bezpečnost při práci – Pokyny pro řízení psychosoci-

álních rizik, která je doplňkovou normou k normě ISO 45001, resp. ČSN ISO 45001. Ta ve třech oblas-

tech uvádí faktory (stresory), kterým mají zaměstnavatelé věnovat pozornost. Jedná se o oblasti: 

➢ organizace práce (zahrnuje: role a očekávání [konflikt rolí, nejasné pokyny atd.], řízení a nezá-

vislost [nízký podíl na rozhodování o organizaci své práce], pracovní požadavky [multitasking, 

monotónost, konflikt požadavků a termínů, např. má-li zaměstnanec více šéfů, práce ve 

vysokém nasazení], pracovní doba [směny, neflexibilní, nepředvídatelná, znemožňující sociál-

ní kontakt] atd.),  

➢ sociální faktory (zahrnuje: vztahy [špatné vztahy s vedoucími, kolegy, klienty, harašení, šika-

na, násilí od třetích stran], leadership [nejasné vize, nevhodný styl řízení, nedostatek komuni-

kace, férovosti, spravedlnosti, zpětné vazby], odměny a uznání [nesoulad mezi pracovníkovým 
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úsilím a formálním i neformálním oceněním], harassment [z důvodu rasy, pohlaví, vyznání, 

sexuální orientace, postižení, věku] a další faktory), 

➢ pracovní prostředí, infrastruktura a nebezpečné práce (zahrnuje: infrastrukturu, podmínky, 

nestabilní situace).  

Řízení sociálních rizik je oblastí progresivního řízení BOZP. Jedná se o oblast, kterou se současná BOZP 

začíná vážně zaobírat. Lze oprávněně předpokládat, že v brzké době se stane běžnou součástí nejen 

řízení, ale i zajišťování BOZP. 

V současné době tato rizika nejsou v rámci řízení, ani zajišťování, BOZP v AŽD Praha řešena. Lze 

však předpokládat, že v budoucnu se stanou nedílnou součástí obou oblastí. 

1.13 Musí být při zajišťování BOZP dodržováno GDPR a co má přednost? 

Při zajišťování BOZP musí zaměstnavatel, resp. příslušný vedoucí zaměstnanec, dodržovat požadavky 

na ochranu osobních údajů, tedy soulad s GDPR. Ani jedna ze zmíněných oblastí nemá přednost. Musí 

se dostát požadavkům z obou oblastí. To významně usnadňuje skutečnost, že zajišťování BOZP a 

zajišťování souladu s GDPR je postaveno na shodném principu, a to na stanovení opatření na základě 

kvalifikovaného odhadu bezpečnostních rizik (při tvorbě systému GDPR se vycházelo se systému 

zajišťování BOZP). Tedy nikoliv na obecně stanovených zákazech a příkazech. 

Vzhledem k tomu, že při zajišťování BOZP se běžně pracuje s osobními daty především zaměst-

nanců, ale i dalších osob, je zcela pochopitelné, že musí být zajištěna oprávněná ochrana jejich 

osobních údajů. Ty jsou součástí mnoha různých dokumentů. Některé se zveřejňují, jiné se dokonce 

předávají jiným subjektům. 

Dostatečně v této souvislosti objasnit význam slova „oprávně-

ná“ je nad možnosti rozsahu této publikace. Proto jen velmi stručně. 

Zaměstnanec se nemůže domnívat, že pokud se jedná o jeho osobní 

údaj, že zaměstnavatel jej po něm nemůže vyžadovat a bez jeho 

souhlasu s ním nakládat. Jen pro příklad, za určitých podmínek po 

něm může pro zajišťování BOZP požadovat velikost jeho spodního 

prádla a tento údaj vést ve své evidenci. Na druhé straně nemůže 

vyplněný záznam o úrazu, který se zaměstnanci stal, nechat volně 

ležet někde na stole, nebo do konce jej předat někomu, kdo v příslušném právním předpise není 

uveden jako příjemce jeho výtisku, jen na základě jeho vyžádání. Tedy bez výslovného souhlasu 

postiženého a případně i zástupce odborové organizace, pokud také záznam o úrazu podepsal. 

Opravdu se nejedná o jednoduchou problematiku. V rámci zajišťování BOZP nedochází pouze 

k zpracování osobních údajů obecného charakteru, ale i údajů ze zvláštní kategorie osobních údajů 

(dříve „citlivé údaje“). Konkrétně se jedná o údaje o zdravotním stavu (v knize úrazů, záznamu o úrazu, 

posudku o bolestném, v posudku o ztíženém společenském uplatnění) a o členství v odborech (záznam 

o úrazu). 

Na druhou stranu je nezbytné uvést, že např. instalace atrap kamer na pracovišti, nevytváří pro 

zaměstnavatele problém z hlediska zajištění souladu s GDPR (ke sledování zaměstnanců fakticky 

nedochází, osobní údaje nejsou sbírány). Avšak z hlediska zajišťování BOZP, může zaměstnavateli 

problém vzniknout. Instalací atrapy technologických prvků kamerového systému může dojít 

k porušení § 302 písm. c) zákoníku práce, tedy k požadavku vytvářet příznivé pracovní podmínky a 

zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci (zaměstnavatel zaměstnance uvádí v omyl, zvyšuje tlak 

na ně, a to vše, aniž by byl povinen plnit stanovené právní povinnosti a vynaložit potřebné finanční 

prostředky). K takovému rozhodnutí ze strany inspektorátu práce již v praxi došlo. Je tedy zřejmé, že 

se obě oblasti prolínají, a že je nutné dodržovat požadavky vyplývající z obou. 
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Jak se změnil přístup k zajišťování BOZP 

 1. 1. 2001  

Starý přístup Současný přístup 
Přístup (princip) 

technický 

(národní) 

systémový/manažérský 

(evropský) 
Metody 

řešení negativních aspektů  

(vznik pracovních úrazů,  
nemocí z povolání apod.) 

prevence, 

předcházení negativním aspektům 
 (řešení zdrojů pracovních úrazů) 

Zaměření na 

stroje, zařízení, 
 pracovní prostředí 

lidský faktor, kulturu práce 

Řízení 
direktivní participativní (spolupracující) 

BOZP je záležitostí 
technika BOZP všech zaměstnanců 

 

 

 

2 Odpovědnost za zajišťování BOZP 

2.1 Kdo je odpovědný za zajišťování BOZP? 

Podle zákoníku práce jsou za zajišťování BOZP odpovědni jednotliví vedoucí zaměstnanci na všech 

stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají, neboť oni jsou povinni vytvářet příznivé 

pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nic na tom nemění, je-li 

ustanovena odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik („bezpečák“), neboť ta není 

výkonným orgánem plnění úkolů BOZP, ale poradním orgánem vedoucích zaměstnanců. 

Vedoucí zaměstnanec je odpovědný za zajištění BOZP nejen vůči podřízeným zaměstnancům, 

ale vůči všem osobám, které se souhlasem AŽD nacházejí na pracovištích jemu podřízených (návštěvy), 

jakož i za provoz soukromého spotřebiče, který z jeho souhlasem zaměstnanec používá na pracovišti. 

2.2 A co „bezpečák“, za co je odpovědný on? 

„Bezpečák“, správně odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik, je vždy, bez ohledu 

na to, zda se jedná o pracovněprávní či obchodní vztah k zaměstnavateli, odpovědný za plnění svých 

povinností vůči zaměstnavateli, nikoliv za plnění úkolů BOZP ve společnosti. Je odpovědný například 

za obsah návrhu dokumentace, který zpracoval, za odborné stanovisko k nějakému problému apod. 

Nikoliv však za to, zda zaměstnanci při práci použili stanovené osobní ochranné pracovní prostředky. 

Za to je odpovědný jejich vedoucí zaměstnanec. 


