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SOUBOR HODNOCENÍ PRACOVNÍCH RIZIK MOŽNÉHO OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ  
ZAMĚSTNANCŮ  
 
ÚVOD 

Zákon č. 262/2006 Sb. , Zákoník práce a další platné právní předpisy k zajištění BOZP zcela nově obsahuje ustanovení týkající se otázky prevence 
rizik. I když blíže pojem “riziko” nedefinuje, z hlediska pracovního práva patří mezi rizika všechny zdroje úrazů, průmyslové škodliviny, nadměrné teplo 
nebo chlad , záření, elektrická energie apod.. Riziko je takto definováno jako “kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo 
poškození zdraví zaměstnance, vystaveného v pracovním procesu jednomu nebo více potencionálním zdrojům pracovních úrazů nebo ohrožení 
zdraví zaměstnance”. 

Pracovní rizika obvykle dělíme na mechanická, fyzikální, chemická a biologická. Jsou dána pracovními podmínkami, pracovním prostředím a vším, 
s čím zaměstnanec přichází do styku.  

Vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , která plní preventivní charakter, se rozumí účelová dělba práce mezi vedoucí 
zaměstnance, pravidelná kontrola na pracovištích a stanovení odpovědnosti za odstranění zjištěných závad. Smyslem a účelem je vést 
zaměstnavatele, ale i zaměstnance, k nalezení přijatelné míry rizik. Dosažení tzv. nulového rizika není prakticky možné. 

Prevence rizik. 

Pod tímto pojmem se rozumí veškerá ustanovení nebo opatření, která jsou zavedena nebo se plánují na všech stupních činnosti podniku k prevenci 
nebo snížení rizik. Proces, jehož cílem je optimalizace rizika se nazývá hodnocení a řízení rizik. První část tohoto procesu, která se zabývá 
identifikací, hodnocením a srovnáním rizik, přináší podklady pro druhou část procesu, ve které jsou přijímána opatření pro jejich snížení na minimální 
míru. Nelze –li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců bylo minimalizováno.  

Všeobecné preventivní zásady.  

Z těchto zásad musí zaměstnavatel dodržovat při všech opatřeních k prevenci rizik vycházet. Zásadou takto definovanou je povinnost zaměstnavatele 
přednostně uplatňovat prostředky kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany. Pod pojmem kolektivní ochrana se rozumí 
ochrana pro více zaměstnanců společně, pod pojmem individuální ochrana se rozumí poskytování OOPP , pracovních oděvů a obuví, mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů. Individuální ochrana však nastupuje až tam, kde nelze vyloučit vlivy kolektivní ochrany. 
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Zákonná povinnost hodnotit rizika 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ukládá všem zaměstnavatelům povinnost vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci v 
souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci. Kromě mnoha 
jiných povinností jsou zaměstnavatelé podle ustanovení zákoníku práce povinni vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit opatření k jejich ochraně a zmírňování rizik. 
 

Jsou zde vyjmenovány všeobecné preventivní zásady, ze kterých vychází zaměstnavatel při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik. Nově je v 
zákonu definováno, co se rozumí pod pojmem prevence rizik. Nově je stanovena rovněž povinnost zaměstnavatele vyhotovovat písemné záznamy a 
vést nezbytnou dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocení možného ohrožení zdraví zaměstnanců nebo bezpečnosti při práci a o opatřeních k 
omezení působení rizik. Informace v dokumentaci musí být zpracovány před zahájením výkonu práce zaměstnance a upraveny při změně této 
činnosti nebo jejich charakteru nebo změně pracoviště. V zákoně je též zakotveno provádění preventivní činnosti prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby v oblasti bezpečnosti práce. 
 
Zvláštní pozornost musí zaměstnavatelé věnovat zjišťování zejména těch rizik možných ohrožení, která mohou způsobit škodu většího rozsahu, 
například při skladování a používání nebezpečných látek, provozování technologií a zařízení se zvýšeným nebezpečím. Zaměstnavatelé musí 
přijímat účinná opatření, aby výskyt rizik byl snížen na nejmenší možnou míru. Na základě zhodnocení rizik jsou zaměstnavatelé povinni poskytovat 
podle vlastního seznamu osobní ochranné pracovní prostředky, v souladu s ustanovením nařízení vlády č. 495/2001 Sb.  Zaměstnavatel poskytuje 
tyto prostředky tehdy, nelze-li rizika vyloučit nebo dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo jinými opatřeními. 
 
Zmíněná ustanovení právních předpisů sledují plnění zásad nového zaměření politiky států Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Uvedené zásady jsou obsaženy v rámcové směrnici Rady Evropské unie č. 89/391/EEC o opatřeních ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. Směrnice ukládá, že zaměstnavatel musí být schopen identifikovat a zhodnotit rizika ohrožující bezpečnost a zdraví, určit a 
provést potřebná ochranná opatření. Při plánování prevence rizik se mají zohlednit vlivy techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních 
vztahů a vlivu životního prostředí na pracoviště a člověka. 
 

Podstatou legislativních požadavků je důsledné a systematické prověřování toho, co může lidem na pracovišti ublížit, posouzení, zda jsou současná 
bezpečnostní opatření dostatečná, aby si nikdo nezpůsobil úraz nebo nepřivodil nemoc z povolání. Nejde jen o právní povinnost, ale i o existenční 
zájem zaměstnavatelů. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků musí být rovnocennou a neoddělitelnou součástí plnění pracovních  a výrobních 
úkolů. 

 
 

 

Přijetí principu posuzování rizik znamená zavedení systematického řešení bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků, které přinese zaměstnavatelům optimalizaci pracovního procesu, nižší nehodovost a nemocnost, 
zvýšení kvality a produktivity práce. 



Vysvětlivky: P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika  

1. Nahodilá 

2. Nepravděpodobná 
3. Pravděpodobná 

4. Velmi pravděpodobná 

5. Trvalá 

N - Pravděpodobnost následků - závažnost  

1. Poranění bez pracovní neschopnosti 
2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) 

3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 
4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5. Smrtelný úraz 

H - Názor hodnotitelů  

1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí 

R - Míra rizika  

 0 - 3: Bezvýznamné riziko 

 4 - 10: Akceptovatelné riziko  

 11 - 50: Mírné riziko 

 51 - 100: Nežádoucí riziko 

 101 - 125: Nepřijatelné riziko  

 



Provoz Pelhřimov / Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků  

Nakládka a vykládka 
dopravních prostředků  

* uklouznutí, klopýtnutí podvrtnutí nohy na manipulačních a ložných 
plochách  

2  2  1  4  * upravit a udržovat podlahové plochy ložného prostoru tak, aby nebyly kluzké;  
* vhodná pracovní obuv;  

   

Nakládka a vykládka 

dopravních prostředků  
* vysmeknutí a vyklouznutí břemene z rukou a následný pád břemene na 

nohu  
2  2  1  4  * využívat v maximálně možné míře paletizace a kontejnerizace; vhodná obuv;  

* správné pracovní postupy a uchopení břemene;  
   

Nakládka a vykládka 
dopravních prostředků  

* naražení, přiražení, přiskřípnutí prstů k úložné ploše;  
* přiražení končetiny k okolním předmětům, konstrukcím, bočnicím 

vozidel při zvedání a ukládání břemen  

2  2  1  4  * nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně a 
nevkládat pod ně ruce  

* přednostně používat vozidla vybavená zdvižnými zadními čely hydraulickými 

zdvihadly (rukama) a jinými vhodnými manipulačními zařízeními,  

   

Nakládka a vykládka 
dopravních prostředků  

* přiražení ruky, naražení hlavy bočnicí nebo zadním čelem při jejich 
otevírání případně i zavírání  

2  2  1  4  * udržovat mechanismy a uzavírací elementy bočnic a zadního čela vozidel v řádném 
stavu;  

   

Nakládka a vykládka 

dopravních prostředků  
* pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene v případě 

sesutí břemene v důsledku jeho vadného upevnění, labilní polohy nebo 
nesprávného způsobu odběru, po posunutí převážených břemen během 

jejich dopravy atd.  

Pozn.: Při pohybu dopravního prostředku působí na náklad rázy, vibrace, 
které vyvolávají zvýšení statických sil s dynamickou složkou, jejichž 

velikost závisí zejména na druhu, technickém stavu a vybavení 
dopravního prostředku, na hmotnosti nákladu, na rychlosti dopravního 

prostředku a velikosti jejích změn, na způsobu ložení a fixace materiálu a 
na druhu a stavu dopravní trasy.  

2  3  1  6  * vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při vykládce z dopravních 

prostředků i při odebírání materiálu zajišťující jeho stabilitu;  
* vyloučení přítomnosti osob nepodílejících se na vykládce a nakládce;  

* při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů přepravovaných v 

prostých paletách;  
* výšky stohů nákladů přepravovaných na dopravních prostředcích volit v závislosti na 

druhu, tvaru, rozměrech a hmotnosti manipulační jednotky, na druhu a provedení 
manipulačních zařízení a dopravních prostředků, nosnosti dopravních prostředků, palet a 

kontejnerů, na ložné výšce dopr. prostředků, na způsobu ložení a na uspořádání 
manipulační jednotky;  

* k umožnění fixace a upnutí přepravovaných břemen na vozidlech a jiných dopravních 
prostředcích nutno používat upevňovací prostředky jako např. upínací pásy s napínací 

ráčnou a stahovací popruhy z polyesterových pásů s ráčnou, a bezp. hákem s karabinou;  

* při nakládání a vykládání vozidel má být ložná plocha pokud možno vodorovná, 
zejména pokud se provádí ruční nakládka nebo vykládka břemen s vyšším těžištěm 

(např. stojany s materiálem apod.);  
* pořadí vykládaných břemen a materiálu na ložné ploše volit tak, aby nedocházelo k 

jednostrannému odpružení náprav a tím k nebezpečnému naklonění ložné plochy dopr. 
prostředku a možnému převržení nebo sesutí nákladu;  

   

Nakládka a vykládka 

dopravních prostředků  
* pád břemene, předmětu, materiálu při vykládce a nakládce na 

pracovníka/osobu  
2  3  1  6  * vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při vykládce z dopravních 

prostředků i při odebírání materiálu zajišťující jeho stabilitu;  

* kusový materiál při nakládání, vykládání a jiné manipulaci v případě potřeby 
zabezpečit vhodnými pomůckami a prostředky, které vyloučí sesunutí nebo pád či 

převržení tohoto materiálu;  
* pracovníci zúčastnění při nakládce a vykládce se nesmí zdržovat v bezprostřední 

blízkosti zdviženého břemene, přecházet pod zdviženým břemenem a přidržovat 
břemeno v průběhu činnosti manipulačního zařízení,  

* nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně a 
nevkládat pod ně ruce;  

* nemanipulovat dopravními prostředky s břemeny po odstranění upevnění nebo 

ukotvení břemen;  
* lyžiny nesmějí mít větší sklon než 30° od vodorovné roviny; nosníky lyžin upevňovat 

na dopravním prostředku pomocí háků či jiného spolehlivého upevňovacího zařízení  

   

Nakládka a vykládka 
dopravních prostředků  

* sesutí břemen a pád při odebírání předmětů z ložných ploch dopravních 
prostředků a jejich pád na osobu  

2  3  1  6  * při otevírání bočnic, klanic a zadního musí otvírající pracovník zabezpečit, aby jimi 
nebo uvolněným nákladem nemohl být nikdo zasažen;  

* těžké předměty se nemají opírat o bočnice ani zadní čelo, vysoké předměty musí 
zajišťovat proti ztrátě stability;  

* používat vhodné prostředky pro zavěšení a uchopení břemen tak, aby bylo vyloučeno 

nebo maximálně omezeno vypadávání materiálů;  
* ložné operace provádět pokud možno na rampách;  

   

Nakládka a vykládka 

dopravních prostředků  
* vymrštění shozeného materiálu a zasažení pracovníka  2  3  1  6  * dlouhé a pružné předměty (tyčový hutní materiál, nesvazkované trubky apod.) při 

vykládání neházet na zem nebo podlahu, aby jejich případným vymrštěním nedošlo ke 
zranění osob v blízkosti prováděné manipulace  

   

Nakládka a vykládka 

dopravních prostředků  
* pád pracovníka při výstupu a sestupu na dopr. prostředek  2  2  1  4  * k umožnění bezpečného výstupu na ložnou plochu vozidla (respektive k sestupu) 

používat žebříku či jiného rovnocenného zařízení;  

* nepohybovat se zbytečně u samého okraje ložné plochy vozidla;  

   



Nakládka a vykládka 
dopravních prostředků  

* přejetí, naražení, přitlačení osoby dopr. prostředkem  1  3  1  3  * k zajištění bezpečného couvání, otáčení apod. nebezpečných pohybů vozidel , kdy je 
řidič vozidla zpravidla naváděn paží poučenou osobou (např. závozníkem) se musí 

používat předem stanovené signály a znamení, tak aby nedošlo k nedorozumění mezi 
řidičem a navádějící osobou  

   

Nakládka a vykládka 

dopravních prostředků  
* přetížení a namožení v důsledku intenzivnějšího zvedání, přemísťování 

a manipulace s břemeny (namožení natržení nebo natažení svalů a šlach 
rukou, někdy i poškození kosterního aparátu, vznik tříselné nebo stehenní 

kýly, výrony v kloubech a namožení svalů)  

1  3  1  3  * nakládací a vykládací práce se musí provádět s potřebným počtem zaměstnanců, 

případně četami, za použití vhodných technických prostředků;  
* dodržovat hmotnostní limit 50 kg na jednoho pracovníka;  

* správné manipulační postupy a technika práce;  

   

Provoz Pelhřimov / Odstavné a parkovací plochy  

Odstavné a parkovací plochy  * náraz vozidla na osobu, přejetí osoby  1  3  1  3  * správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího stání dle ČSN 73 6056, 

která stanoví parametry na příjezdní a výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a 
rozměry stání, poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové dráze, 

rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky komunikací mezi stáními;  
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;  

* podélný sklon stání do 3 %;  

* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél komunikací, může být příčný 
sklon stání v závislosti na podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů 

podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;  
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní komunikaci;  

* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými vodorovnými dopravními 
značkami (ČSN 01 8020); u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení 

jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř. označit šířku stání na 
přilehlé obrubníky;  

* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;  

* udržování sjízdnosti v zimním období  

   

Odstavné a parkovací plochy  * uklouznutí, pád osoby  2  2  1  4  * odvod dešťové vody;  
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;  

   

Provoz Pelhřimov / Venkovní komunikace a pracoviště  

Venkovní komunikace a 

pracoviště  
* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem  1  3  1  3  * vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe oddělených chodníků, popř. i cest 

pro jízdní kola;  
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a východy z výrobních hal 

apod. umístěny naproti vozovkám a na jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-

li stoupání chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);  
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;  

* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;  

   

Venkovní komunikace a 
pracoviště  

* pád osoby do hloubky  1  3  1  3  * zřízení zábradlí na volných okrajích chodníků vedoucích po mostech podél vodotečí, 
vodních nádrží apod., s hladkými zpevněnými stěnami o vnějším sklonu větším než 1 : 

2,5 nebo s přirozenými břehy o sklonu větším než 1 : 1  

   

Venkovní komunikace a 
pracoviště  

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných 
pochůzných plochách  

2  2  1  4  * včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k zabránění uklouznutí a 
pádu osob při pohybu na venkovních komunikacích v zimním období;  

* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich nezdržovala voda 

(nebezpečí zamrznutí);  
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1: 8 až 1 : 12;  

* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;  
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné úrovni s přilehlým chodníkem, 

vozovkou, dostatečně únosné apod. ;  

   

Venkovní komunikace a 
pracoviště  

* náraz dopravního prostředku na překážku  1  2  1  2  * zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;  
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek nosných prvků nadzemních 

vedení, okrajů vystupujících konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací 

bezpečnostním označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);  

   

Provoz vozidel na komunikacích  
Provoz na  staveništních a 
komunikacích  

* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných 
vozidlech - nehody v areálu firmy  

3  3  1  9  * seznámení řidiče s interními předpisy pro vnitrozávodní dopravu (jsou-li zpracovány) a 
s návodem k obsluze vozidla;  

* respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz, přednost v jízdě, max. 
rychlost apod.);  

* obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu, či dopravních cest;  



Provoz na staveništních  a 
komunikacích  

* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné 
konstrukci či překážce při vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při 

couvání apod.;  
* zranění osoby samovolným pohybem vratových křídel ;  

* naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody na vozidle;  

2  3  1  6  * křídla vrat zajistit v potřebné poloze;  
* dodržovat bezpečnostní vzdálenost 500 mm až 600 mm vlevo i vpravo;  

* používat indikátory šířky vozidla;  
* bezpečnostní značení - černožluté šrafování zúžených okrajů až do výšky očí sedícího 

řidiče;  
* při couvání zajistit, by bylo vozidlo nepřehlédnutelné, vyloučení přítomnosti osob za 

vozidlem;  

* zvýšená pozornost v prostoru vrátnic - vjezdů (u brány), v prostorách expedice atd.;  

 


