
Právo na ochranu zdraví patří mezi základní lidská práva, která jsou ve vyspělých státech 
zaručena ústavou a Listinou práv a svobod. Pro management každé organizace z toho 
vyplývá povinnost trvale vytvářet takové podmínky při práci, aby byl zajištěn nejvyšší 
možný stupeň bezpečí pro jejich pracovníky, zákazníky i jejich okolí.

Klíč k efektivnímu zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ve Vaší organizaci



Trvalým zvyšováním úrovně BOZP v organizaci lze dosáhnout nejen větší ochrany zdraví při 
práci a s tím souvisejícího snížení počtu pracovních úrazů, nemocí z povolání a ztrát na životech 
a majetku, ale také vyšší úrovně fi remní kultury a pracovní pohody.

Vhodnou prevencí je možné zabránit většině zranění a havárií, které představují pro organizaci 
nežádoucí komplikace a fi nanční i personální ztráty. Minimální požadavky na prevenci jsou 
legislativně ustanoveny a od organizací důsledně vyžadovány.

Integrovaný systém řízení organizace
Systémový přístup k řízení organizace obecně se 
v dnešní době stává nutností v rámci zachování 
konkurenceschopnosti na domácích, ale hlavně 
zahraničních trzích.

Integrovaný systém řízení organizace je jednotný 
způsob vedení a řízení organizace tak, aby 
splňovala požadavky pro řízení kvality, ochrany 
životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, a také informační bezpečnosti.

Certifi kace systému řízení BOZP
ČSN OHSAS 18001:2008
Mezinárodní norma představující standard v oblasti 
BOZP, která stanovuje požadavky pro certifi kaci 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci. 
Zdůrazňuje především požadavky na zavedení 
opatření, která nebezpečí odstraní nebo alespoň 
omezí všude, kde je to možné, a tam, kde to možné 
není, zaměstnance od nebezpečí izolují.

Program „Bezpečný podnik“
Program „Bezpečný podnik“ je určen pro organizace 
s počtem zaměstnanců 100 a více, kde prováděné 
činnosti v podnikajícím subjektu představují zvýšenou 
míru ohrožení života a zdraví osob, případně i ohrožení 
životního prostředí. Tento program je uznáván pouze v 
rámci České republiky.
Tento program byl vypracován Výzkumným ústavem 
bezpečnosti práce. Stanovuje požadavky týkající se 
především bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale 
udává také základní systémové požadavky v oblasti 
ochrany životního prostředí a požární ochrany.
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Stanovení systému řízení BOZP vychází z konkrétních požadavků vztahujících se na chod fi rmy, 
provozované činnosti a užívaná technická zařízení.

Politika BOZP organizace• 
Personální zajištění a kompetence • 
ve vztahu k BOZP
Analýza bezpečnostních rizik• 
Stanovené pracovní prostředí• 
Kategorizace prací• 
Interní směrnice týkající se BOZP a PO• 
Evidence a dokumentace BOZP a PO• 
Školení a vzdělávání zaměstnanců• 
Kontrolní činnost a zpětná vazba• 
Legislativní servis• 

Systémové řízení BOZP
Zajišťování BOZP je vnímáno jako věc veřejného zájmu a nedílná součást sociálního systému 
péče o zaměstnance.

Minimálním klíčovým požadavkem je bezpodmínečné dodržování požadavků národní legislativy 
pro oblast BOZP, výhodou je přijímání dalších opatření nad rámec zákonného minima, která 
povedou ke zlepšování bezpečnostního profi lu Vaší organizace.

Důraz je kladen především na zlepšování pracovních podmínek,  bezpečnost pracovního 
prostředí, odstraňování nebezpečí a ohrožení, posuzování a omezování rizik a určování 
bezpečných pracovních postupů.  

Systém řízení BOZP musí být chápán a realizován jako dynamický proces, navazující na ostatní 
systémy řízení v organizaci, který zároveň umožňuje i jeho neustálé zlepšování.

Přínosy systémového řízení BOZP

Chráníte lidské zdroje Vaší organizace• 

Zlepšíte spolehlivost v oblasti BOZP• 
Snížíte náklady vzniklé vinou nehod, • 
úrazů a nemocí, či mimořádných situací 
způsobených selháním v oblasti BOZP
Předejdete problémům a penalizacím • 
ze strany kontrolních orgánů za 
nedodržení zákonných povinností v 
oblasti BOZP

Požadavky na zajištění BOZP v organizaci

Nedílnou součástí kvalitního zajišťování BOZP je také důsledné dokladování a vedení potřebné 
evidence a dokumentace.
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