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Confidentiality statement 

This presentation has been prepared exclusively for the benefit and use of Edwards and is confidential in all 

respects. This presentation does not carry any right of publication or disclosure, in whole or in part, to any 

other party. This presentation is the property of Edwards. Neither this presentation nor any of its contents 

may be used for any purpose without the prior written consent of Edwards. This presentation includes 

certain statements, estimates, targets and projections as to anticipated future business performance. Such 

statements may reflect significant assumptions and subjective judgements by Edwards which may or may 

not prove to be correct. Edwards makes no representations as to the accuracy, completeness or fairness of 

this presentation and so far as is permitted by law, no responsibility or liability whatsoever is accepted by 

Edwards for the accuracy or sufficiency thereof or for any errors, omissions, or misstatements relating 

thereto. The contents of this presentation is confidential and should not be distributed.  
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Agenda 

• Představení  

• Proč řídíme rizika  

• Legislativní minimum  
a 

• Role v identifikaci rizik, moderátor, manažeři, mistři, dělníci 

• Slovník pojmů 

• Jednoduchý nástroj pro hodnocení rizik  
a 

• Praktický nácvik využití nástroje 

• Sdílení poznatků z použití nástroje   
a 

• Feedback ze školení  

• Otázky, Diskuze  
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Představení - Alena Komolá 

• Edwards, s.r.o.  

• průmyslová výroba vakuových vývěv 

• Silné EHS zázemí v korporaci 

• Součást koncernu Atlas Copco 

 

• Hodnocení rizika definice nápravných opatření 

• Příprava na audity ISO 14001 & OHSAS 18001 

• Vytváření vstupních školení na základě rizik 

• Vyšetřování nehod a analýza stromu příčin 

 

• Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik 

• Manažer EMS 

• Základní norma zdravotnických znalostí 
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Představení a očekávání 

Představení 
 
 

 

  Cíle 
 
 

     Očekávání 
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Proč řídíme rizika? 

• Etické aspekty 

• Zachování a ochrana lidského života 

• Zlepšení pracovních podmínek na pracovištích 

• Právní aspekty 

• Zajištění plnění legislativních požadavků 

• Zajištění plnění příslušných průmyslových norem 

• Ekonomické aspekty 

• Naplnění očekávání našich zákazníků a akcionářů 

• Zvýšení provozní efektivity  

• Zlepšení reputace společnosti 

• Prevence je levnější než náprava 
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Překlad legislativy – zákoník práce §101 

• (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají 

výkonu práce (dále jen „rizika“). 

• (2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle 

odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí 

pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu 

pracovních míst, která zastávají. 

• (3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a 

pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 

všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných 

zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění 

opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 
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Zaměstnavatel chrání 
zaměstnance před 
pracovními riziky. 

Chránit své ovečky musí 
každý šéf, nehledě jak 
vysoko. 

Dodavatel a Objednatel, 
více firem na jedné stavbě 
atp. musí znát vzájemná 
rizika jejich práce, a aby se 
to dalo doložit musí si je dát 
písemně. 



Překlad legislativy – zákoník práce §101 

• (4) Každý ze zaměstnavatelů, uvedených v odstavci 3 je povinen 

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 

koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího 

zaměstnavatele, 

b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce 

zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, 

přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných 

zaměstnavatelů. 

• (5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se 

vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho 

pracovištích. 

(6) Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen 

hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na 

zaměstnance. 
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Nesmíte ohrozit 
dodavatele a on nesmí 
ohrožovat Vás. 

Pozor i návštěvy, exkurze, 
studenti na praxi a vůbec 
všichni, které si pozvete 
musí být v bezpečí. 

Hurá, všechno platí 
zaměstnavatel. 



Překlad legislativy – zákoník práce §102 

• (1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

• (2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která 

mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. 

• (3) Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 

odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních 

podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního 

právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je 

povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 

stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 

faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení 

rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. 
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Nenene, my Vám 
nebudeme diktovat co je 
to riziko, to si řekněte Vy 
sami a pak si to taky 
musíte vyřešit. 

O udělejte to dřív než se 
něco stane. 

A dělejte to pořád 
dokolečka. Najděte si 
rizika, odstraňte je           
a když to nejde tak jejich 
dopad alespoň snižte na 
co nejnižší míru. 



Překlad legislativy – zákoník práce §102 

• (4) Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení 

jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá 

opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. 

O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první je zaměstnavatel povinen 

vést dokumentaci. 

• (5) Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik je 

zaměstnavatel povinen vycházet 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 novými technologickými a pracovními postupy, e) nahrazování 

nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými 

nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky, f) omezování počtu 

zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší 

hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu, g) plánování při provádění 

prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu 

pracovního prostředí, h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti 

prostředkům individuální ochrany, i) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze 

strojů a zařízení, j) udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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To o tom, že když to 
nejde odstranit tak se 
to musí snížit jsme 
mysleli tak vážně, že 
jsme to radši dvakrát 
zopakovali. A dělejte 
to písemně. 

Máte spoustu 
možností jak to dělat. 
Kdyby jste náhodou 
fakt nevěděli jak, tak 
tady máte nápovědu, 
ale nezávazně. Pokud 
to totiž nebude stačit 
stejně to bude Vaše 
chyba. 



Překlad legislativy – zákoník práce §102 

• (6) Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání 

mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná 

nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k 

okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první 

pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti 

pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první 

pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné 

služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České 

republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit 

ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a 

vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. 

(7) Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se 

skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování 

stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek 

 

10 

Pokud to co jste doteď 
udělali nebude stačit 
a stejně se stane 
nějaký průšvih jako 
požár nebo tak musíte 
vědět co dělat. 

Jak jsme říkali, že to máte 
dělat dokolečka pořád a 
pořád tak to jsme taky 
mysleli vážně. A musíte i 
kontrolovat, že to funguje 
a když ne tak si to zajistit. 
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Unikátní legislativní software vyhledávání rizik 
 

• Jedinečný software, který funguje na všechna rizika na všech pracovištích 

 

• Striktně se drží legislativního rámce 

 

• Šetří Váš čas i peníze 

 

• ZARUČUJEME Dvě stránky rizik pro každou činnost 

 

• Minimálně tři šanony pro jeden výrobní závod. 

 

• Devět z deseti inspektorů bezpečnosti práce doporučuje! 
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Je tak úžasný, že jsme 
přidali i smějící se mimino. 



Praxe? 
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Úrovně zapojení v rizikových analýzách 

• Vertikální i horizontální 

spolupráce mezi odděleními 

 

• Nikdo nemůže vědět vše 

 

• Nejdůležitější jsou koncoví 

pracovníci, ale musí se 

jednat o společnou práci 

skrze všechny úrovně vedení 
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Dělníci 

Mistr 

Manažer 

  
EHS 

Inženýři 



Dělníci 

• Zaměstnanci na pracovišti 

   = 

  Místní experti 

 

• Možnost zapojit se do zlepšení 

podmínek na svém pracovišti 

 

• Znají pracoviště nejlépe ze všech 
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Jaká 
jsou na 
hale 
největší 
rizika 

Co lidi 
na hale 
skutečně  
trápí 



Team Leader, Mistr 

• Nejdůležitější článek po pracovnících z dílny. 

 

• První úroveň vedoucích. 

 

• Na jeho postoji často závisí i postoj lidí z dílny. 

 

• Často bez pravomocí a zavalení jinou prací. 
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Manažer 

• TOP management musí demonstrovat, že bezpečnost je pro ně nejvyšší priorita. 

 

• Ryba smrdí od hlavy. 
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• Bez podpory a zájmu TOP 

managementu nikdy nezměníte, 

ani nepřimějete ke spolupráci 

zbytek organizace. 

 



Moderátor, EHS, inženýři 
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• Oddělení EHS nevede, ani 

neurčuje rizika. Pouze 

moderuje a ukazuje cestu. 

• Každý má svou funkci ve vyhledávání 

a hodnocení rizik. 

 

• Všechna dotčená oddělení musí mít 

svůj hlas. 

 

 



Nebezpečí X Riziko 

• Častost – četnost expozice zkoumanému nebezpečí 

• Pravděpodobnost – jak pravděpodobné je, že riziko vznikne 

• Objevitelnost – jak rychle a snadno je nebezpečí objeveno 

• Závažnost – jak vážné budou následky 

• Snížení – možnost preventivně riziko snížit 

• Osobní hodnocení – subjektivní ukazatel 

• Finance – jak nákladné je riziko k odstranění 

• Horoskop – jaká je konstelace hvězd v daný okamžik 

 

• R= Č x P x Z x S x O x F x H 

 

• Co opravdu potřebujeme ke stanovení rizika? 

 

R = P x Z 
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Pravděpodobnost x Závažnost = Riziko 
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Slovník pojmů 

• Nebezpečí  cokoli, co může způsobit úraz, nehodu, incident atd. 

 

• Pravděpodobnost jak je jisté, že riziko vznikne 

• Závažnost  jak vážné budou následky 

• Riziko  je poměr pravděpodobnosti a závažnosti určitého nebezpečí 

 

• Nebezpečné chování jednání v rozporu s pravidly 

 

• Následek  je důsledek, který událost může mít, nehoda, úraz atp. 

 

• Náprava je okamžité snížení rizika 

• Nápravné opatření je zamezení, aby se riziko systémově ponížilo 

• Preventivní opatření je prevence, aby riziko nevzniklo zde ani nikde jinde 
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Případ 1. 

• Nebezpečí 

 

• Pravděpodobnost 

 

• Závažnost 

 

• Riziko 

 

• Nebezpečné chování 

 

• Náprava 

 

• Nápravné opatření 
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Případ 2. 

• Nebezpečí 

 

• Pravděpodobnost 

 

• Závažnost 

 

• Riziko 

 

• Nebezpečné chování 

 

• Náprava 

 

• Nápravné opatření 
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Případ 3. 
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• Nebezpečí 

 

• Pravděpodobnost 

 

• Závažnost 

 

• Riziko 

 

• Nebezpečné chování 

 

• Náprava 

 

• Nápravné opatření 

 



Případ 4. 
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• Nebezpečí 

 

• Pravděpodobnost 

 

• Závažnost 

 

• Riziko 

 

• Nebezpečné chování 

 

• Náprava 

 

• Nápravné opatření 

 



Případ 5. 
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• Nebezpečí 

 

• Pravděpodobnost 

 

• Závažnost 

 

• Riziko 

 

• Nebezpečné chování 

 

• Náprava 

 

• Nápravné opatření 

 



Případ 6. 
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• Nebezpečí 

 

• Pravděpodobnost 

 

• Závažnost 

 

• Riziko 

 

• Nebezpečné chování 

 

• Náprava 

 

• Nápravné opatření 

 



Případ 7. 
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• Nebezpečí 

 

• Pravděpodobnost 

 

• Závažnost 

 

• Riziko 

 

• Nebezpečné chování 

 

• Náprava 

 

• Nápravné opatření 

 



Nutné oblasti v rizikové analýze 

• Hodnocená oblast nebo činnost 

 

• Nebezpečí spojená s oblastí nebo činností 

 

• Stav jakým nebezpečí řídíme teď 

 

• Pravděpodobnost X Závažnost = Riziko 

 

• Nápravné opatření 

 

• Odpovědná osoba a termín splnění nápravného opatření 

 

 Nové zhodnocení rizika po provedení nápravného opatření 
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Vyhledávání rizik 

• video\mp4\whodunnit.mp4 

 

• Kdo najde vraha? 

31 

video/mp4/whodunnit.mp4
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Případ A. 

Sklad společnosti ABC International ltd. 

 

• Prostor v areálu s jinými skladovacími společnostmi, společný dvůr 

• Regály do výšky 12 metrů, nejvyšší patro metr pod úrovní osvětlení 

• Balení výrobků, sponkování palet 

• Ruční manipulace a nakládání zboží do aut 

• Provoz vysokozdvižných a ručně vedených paletových vozíků a chodců 

• Neoddělené cesty pro VZV a pěší 

• Zasílání výrobků a sudů s olejem zákazníkům 

• Výrobky maximálně 25 kg, sudy 200kg 

• Nabíjecí místo pro VZV je umístěno ve skladu palet 
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Případ B. 

Obráběcí hala společnosti ABC International ltd. 

 

• Pronajatý prostor staré výrobní haly 

• Staré stroje, některé s vyblokovanými ochrannými prvky 

• Tekoucí záchytné vany 

• Broušení a hrubování bez emulzí na sucho 

• Ofukování a odjehlování 

• Nefunkční a vyblokované jeřáby 

• Zvýšený pohyb dodavatelů prací a návštěv 

• Díly ve váze 15 až 50 kg 

• Pračky a horké lázně na mytí dílů 
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Rizika 

• Případ A. rizika 

 

34 

• Případ B. rizika 



Nápravná a preventivní opatření 

Závazky chování - Základní pravidla chování odsouhlasená všemi 

pracovníky jako základ co je třeba dělat pro práci bez nehod 
35 

Odstranění 

Nahrazení 

Technické opatření 

Administrativní opatření 

Osobní ochranné pracovní pomůcky 

• Úplné odstranění rizika 

• Změna operace, nahrazení rizika 

• Změna procesu, bariéry, zábrany 

• Procedury, nařízení, zákazy 
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Závěr 

• „Stůl je nebezpečné místo odkud se dívat na svět.“   John Le Carre 

 

 

 

• Očekávání a cíle 

 

 

 

• Otázky  
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