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VYHODNOCENÍ RIZIK OVLIVŇUJÍCÍ BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ 

ZAMĚSTNANCU PŘI PRÁCI OSTATNÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ NA 

PRACOVIŠTÍCH SPOLEČNOSTI   DRS 79-0101 - Bet.SBM EUROMIX 4000 
 

 

 

ÚVOD  

 

Úvod k hodnocení rizikových faktorů a možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, 

včetně opatření k omezení působení rizik při činnostech ve společnosti  DRS 79-0101 - Bet.SBM EUROMIX 

4000, na pracovišti: 

 Závod:  

 Posuzování rizik je důležitou součástí systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zaměstnavatele jak vyplývá z ustanovení § 102 odst. 1 až 4 zákoníku práce. Podle uvedeného § Zákoníku práce 

(dále jen ZP) je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na 

rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu  práce. 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. Na základě znalosti prováděných činností, zařízení a  prostředků, prostoru i použitých 

osob, je nutné přezkoumávat a vyhodnocovat podle právních předpisů a technických norem, které řeší požadavky 

bezpečnosti práce, jaká rizika mohou nastat a učinit k nim opatření pro jejich odstranění nebo maximální snížení 

jejich účinnosti. 

 Posuzování rizik je systematické prověřování toho, co může zaměstnance ohrozit nebo způsobit 

nežádoucí událost a zvážení, zda jsou stávající bezpečnostní  opatření dostatečné. Nezbytným krokem pro zvládnutí 

tohoto úkolu je identifikace všech závažnějších nebezpečí vztahujících se k prováděným činnostem  a stanovení 

resp. uvedení stávajících a plánovaných bezpečnostních opatření v rámci prevence rizik. 

Podle § 103  ZP má zaměstnavatel zajistit zaměstnancům (zejména mladistvým a jejich zákonným 

zástupcům), podle potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a pokyny o 

BOZP, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před 

působením těchto rizik. Nezbytným krokem pro zvládnutí tohoto úkolu je identifikace všech závažnějších 

nebezpečí vztahujících se k prováděným činnostem a stanovení zdrojů rizikových faktorů spojených s každým 

identifikovaným nebezpečím včetně  uvedení stávajících a plánovaných bezpečnostních opatření tak, jak to ukládá 

ustanovení § 102 odst. 1 až 4 ZP . 

 Dokumentace hodnocení rizik, zejména pokud se týká pracovních činností, má sloužit pro vzájemnou 

informovanost zaměstnavatelů v případech, kdy plní úkoly na jednom pracovišti více zaměstnavatelů ve smyslu § 

101 odst. 3 zák. práce. 

Identifikace a vytipování příslušných ohrožení, jak je obsaženo v tomto hodnocení rizikových faktorů, se týká 

provádění stavebních, výrobních a obslužných činností, včetně  provozu strojů a zařízení, vztahujících se na 

podmínky společnosti  DRS 79-0101 - Bet.SBM EUROMIX 4000. 

 

 

 

 

 

1. VYHODNOCENÍ RIZIK 

Výběr a identifikace rizik obsahuje veškeré typické a nejčastěji opakující se pracovní operace ve 

společnosti  DRS 79-0101 - Bet.SBM EUROMIX 4000, při provádění pracovních činností na pracovištích 

společnosti.  

               Rizika jsou sestavena podle pracovních činností a postupů, nebezpečných situací, strojů, zařízení, 

provozních a stavebních prostorů a technologií, kde je možno předpokládat ohrožení zdraví případně života  

zaměstnanců.      

 

2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA 

Povinností vedoucích, odpovědných zaměstnanců na všech stupních řízení je tato opatření, 

zajišťovat a kontrolovat (většinou vyplývají z bezpečnostních předpisů a návodů k obsluze).  

Při stanovení postupů a opatření ke snížení a zvládnutí rizik a jejich priorit platí následující zásady: 

a) Pořadí účinnosti protiúrazových opatření: 

 legislativa (zákazy a příkazy) 

 výběr, výchova a výcvik zaměstnanců (zdravotní a odborná způsobilost - kvalifikace, školení, ověřování 

znalostí) 

 ochrana zaměstnance  

 zvýraznění zdroje rizika (bezpečnostní sdělení apod.) 

 snížení pravděpodobnosti působení zdroje rizika úrazu  

 oddálení člověka z pole zdroje rizika úrazu, nebezpečného prostoru; 

 částečné krytí zdroje rizika úrazu 

 úplná separace zdroje rizika úrazu 

 minimalizace zdroje rizika úrazu 

 odstranění zdroje rizika 

b) Je-li to možné, vyloučit nebezpečí úplně, nebo potlačit zdroj rizika (např. použitím bezpečnějších látek a 

technologií); 

c) Pokud je to možné, přizpůsobit práci zaměstnanci (např. nutno vzít v úvahu individuální mentální a fyzické 

schopnosti); 

d) Za účelem snižování rizika nutno sledovat a využívat vývoj techniky a technický pokrok; 

e) Dávat přednost tzv. kolektivním bezpečnostním opatřením, která chrání více zaměstnanců současně; 

f) Vhodně kombinovat technická, organizační, výchovná popř. i další opatření; 

g) Uplatňovat plánované preventivní údržby strojů včetně bezpečnostních zařízení; 

h) Uvažovat s nouzovými opatřeními v případě nepříznivých povětrnostních podmínek na nechráněných 

pracovištích; 

i) Neustále zdokonalovat a zkvalitňovat systém péče o bezpečnost práce a ochranu zdraví; 

j) Zajišťovat realizaci preventivních opatření pro snížení rizik, včetně přezkoumávání vyhodnocení rizik jestliže 

dojde ke změně podmínek nebezpečí a rizika; 
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k) Pokud nelze rizika zcela eliminovat je třeba je alespoň snížit na nejmenší možnou míru a zbytkové riziko 

kontrolovat. 

 

ZÁVĚR 

Vyhodnocení rizik včetně identifikace zdrojů rizik a bezpečnostních opatření musí být zpracováno 

zaměstnavatelem tak, aby ji mohli využívat vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele plnící úkoly na pracovištích 

jiného zaměstnavatele. 

Největší pozornost je nutno věnovat těm zdrojům rizik, které představují zvýšenou pravděpodobnost vzniku 

ohrožení zaměstnanců a těm rizikům, které mohou způsobit závažné následky. Pokud by  na pracovištích vznikly 

atypické a nepředvídané situace, případně by šlo o obtížně zvládnutelná rizika a nebezpečné situace, je nutno tyto 

problémy řešit v součinnosti s odděleními BOZP a PO zaměstnavatelů. Na atypických pracovištích 

s nepředvídatelnými situacemi bude dle potřeb upravován režim kontroly rizika a nebezpečných situací pro 

případné provedení mimořádných opatření. 

Tato dokumentace slouží  pro vzájemnou informovanost zaměstnavatelů, v případech, kdy plní 

úkoly na jednom pracovišti (staveništi) více zaměstnavatelů ve smyslu § 101 odst. 3 ZP.  
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