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Výzkum užitečný pro společnost.

Co je BOZP? 
BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Co je bezpečnost a ochrana zdraví při práci?
Souhrn opatření (technických, organizačních, výchovných), která mají
předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví při práci nebo je
snižovat na minimum.
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V České republice je rozšířeným názorem, že BOZP je něco zbytečného
a otravného, a že je to zkrátka jako nutné zlo.

Chceme přece žít dlouhý, kvalitní a spokojený život. Ne mít oči pro pláč.

Proč by vás měla BOZP zajímat?

Co je zlého na tom, když společnost chce chránit své pracující občany
před poškozením zdraví nebo před smrtí?
A rovněž je, vedle fyzické újmy, chce chránit před újmou citovou a před
ztrátami finančními, na majetku a životním prostředí.

Také jednou dostudujete, začnete pracovat nebo podnikat, stanete se
živnostníkem. Jistě nechcete, aby se vám stalo něco nepříjemného.

Je opravdu BOZP nutné zlo?

Všimli jste si někdy v médiích zpráv, článků nebo příspěvků, které se týkaly úrazů při
práci?

Zaměstnanec seděl u svého počítače, když 
mu na hlavu, z ničeho nic, spadl mikrofon

i s podstavcem, který byl umístěn na 
poličce nad pracovním stolem. 

Zaměstnanec následkem toho spadl ze 
židle, zranil se na zádech, při pádu se ještě 
navíc uhodil do hlavy a kromě zraněných 

zad měl i otřes mozku.

Dělník přeřízl nosník 
střechy stadionu, ta 
se  zřítila. Při nehodě 

zemřel.



VŠECH!!!!!!

Koho se tedy BOZP týká?

Všech, kdo jsou zodpovědní, uvědomují si hodnotu
lidského zdraví, a nechtějí:
• si zničit zdraví a život, tím, že budou na omezeně 

dlouhou dobu nebo celoživotně poznamenáni úrazem, 
budou invalidní a závislí na druhých,

• zarmoutit svoji rodinu, kamarády a další blízké osoby 
svou smrtí,

• aby si zdraví či život zničil kdokoliv jiný, nebo o něj 
přišel.

Ne jen části společnosti, která se snaží nastavovat určitá pravidla
a doporučovat správné a bezpečné postupy a chování při práci.

Každý rok na celém světě…

zemře 1 pracovník
následkem pracovního 

úrazu nebo nemoci 
z povolání

dojde ke 153 
pracovním úrazům

15 vteřin…každých

přijde o život na základě 
pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání asi 
2,3 miliony pracovníků 
(cca 6 300 osob denně)

se stane zhruba 
317 milionů pracovních 
úrazů
(cca 868 tisíc pracovních 
úrazů denně)

se zaeviduje zhruba 160 milionů nemocí z povolání



V roce 2018 v České republice…

došlo k 381 pracovním 
úrazům

zemřel 1 pracovník
následkem pracovního 

úrazu

72 hodin…každých

bylo nově hlášeno 1 222 nemocí z povolání

přišlo o život na základě 
pracovního úrazu

123 pracovníků 
(každý 3. den jedna osoba)

se stalo 46 223 pracovních 
úrazů
(cca 127 pracovních úrazů 
denně)

Ještě v roce 2018 v České republice…
Zdroje a druhy smrtelných pracovních úrazů

Nejčastějším zdrojem smrtelných pracovních 
úrazů byla pozemní vozidla a ostatní 
dopravní prostředky. Při dopravních 
nehodách na pozemních komunikacích 
(silnice, kolejiště) se smrtelně 
zranilo 32 zaměstnanců. 

Střet vlaku s chodcem 
způsobil jeden případ, 
střet vlaku s automobilem 
byl evidován také jeden.

Velmi častým druhem úrazu 
s následkem smrti byly pády osob

(z výšky, do volné hloubky, 
ze schodů, na rovině apod.) 

a pády předmětu, 
břemene, stroje, 

zeminy apod. 
na osobu:

celkem 
40 případů.

Počet smrtelných pracovních 
úrazů podle vztahu k zaměstnavateli Příčiny smrtelných pracovních úrazů

Smrtelné pracovních úrazy v odvětvích

Nejčastější příčinou bylo používání nebezpečných 
postupů a způsobů práce zaměstnancem, včetně 
jednání bez oprávnění, proti zákazu a prodlévání 
v nebezpečném prostoru. celkem ve 30 případech.

• Nejvíce smrtelných pracovních úrazů utrpěli zaměstnanci v pracovním
poměru - přes 75 % (93 úmrtí) z celkového počtu.

• Dále se na smrtelných pracovních úrazech podílely osoby vykonávající
činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy (12 úmrtí)
a

• zaměstnanci zaměstnaní na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr (11 úmrtí).

• Tzv. agenturní zaměstnanci byli obětmi smrtelných pracovních úrazů ve
4 % případů (5 úmrtí).



Jak se může nedodržování nebo opomíjení 
BOZP projevit na lidském zdraví?

Ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu známe
většinou jako:
• pracovní úraz,
• ohrožení pracovníka nemocí z povolání (tj. nemocí související 

s prací),
• nemoc z povolání.

Předcházení poškození/ohrožení života 
a zdraví při práci: cesta prevence rizik

• 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 ("rizika"). 

• 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.

• 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.

Složité větné konstrukce zákoníku práce o tom, co jsou rizika, a jak na ně, lépe přiblíží některé 
NAPOvy filmy. 



NAPO napoví - poučná a zábavná videa

Promítněte si poučná a zábavná videa s příběhy o specifických aspektech bezpečnosti při práci.
Jejich hlavním hrdinou je sympatický nešika NAPO. Symbolizuje zaměstnance libovolného odvětví. Je to
poctivý snaživec, který se někdy stává obětí pracovních rizik, nad nimiž nemá úplnou kontrolu, ale mnohdy
je to naopak zase on, kdo rizika či nebezpečí objeví a pomáhá při hledání řešení zlepšujících bezpečnost
a organizaci práce. Můžeme se s ním setkat v situacích, které se týkají bezpečnosti ve volném čase.

Napo v … rizikové situaci (10:27)
https://www.napofilm.net/cs/napos-films/napo-risky-business
Film se věnuje nebezpečím, některým z nejběžnějších rizik na pracovišti a potřebě „zastavit, přemýšlet
a jednat“ (angl. „Stop, Think and Act“), aby se snížil počet úrazů na pracovišti a omezil výskyt nemocí
z povolání. Film uvádí diváky do hodnocení rizik a na příkladech ukazuje nebezpečí a riziko.

Napo … zpátky ke zdravé budoucnosti (9:45) 
https://www.napofilm.net/cs/napos-films/napo-back-healthy-future
Film ukazuje našeho hrdinu, který se s pomocí stroje času snaží objevit klíčové prvky udržitelného
pracovního života. Příhody popisují nutnost hodnocení rizik počínaje prvním dnem v práci až do dne
posledního. Snímek seznamuje s některými problémy a naznačuje možnosti směřování ke zdravějším
a produktivnějším pracovištím.
Ke shlédnutí si lze vybrat jen některou epizodu z: https://www.napofilm.net/cs/napos-films/napo-back-
healthy-future/view-scenes, např. na téma BOZP při práci v kanceláři (Pozitivní přístup), přemisťování
břemen (Sdílená zkušenost) apod.

NAPO napoví - poučná a zábavná videa

Napo je iniciativa těchto organizací:

Napo ve filmu: “bezpečnost v práci… i jinde” (8:39)
https://www.napofilm.net/cs/napos-films/napo-safety-in%E2%80%A6-and-outside-work
Při práci se mýlí i snaží, ale po práci Napo v nejrůznějších situacích úplně zapomíná na možná rizika
a pravidla. Mnohokrát se jen tak tak vyhne úrazu a skončí se zraněním v nemocnici. Ve filmu se Napo
objevuje v situacích spojených s řízením, domácností, životním stylem, společenským životem
a sportováním.
Film se zabývá problematikou bezpečnosti ve volném čase.

https://www.napofilm.net/cs/napos-films/napo-risky-business
https://www.napofilm.net/cs/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/cs/napos-films/napo-back-healthy-future/view-scenes
https://www.napofilm.net/cs/napos-films/napo-safety-in%E2%80%A6-and-outside-work


Riziko je chápáno jako zdroj zranění nebo poškození zdraví.

Zdrojem zranění nebo poškození zdraví mohou být: 
• budovy, konstrukce, povrchy,
• materiál, břemena, výrobky, strojní součásti,
• nástroje, ruční nářadí,
• pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky,
• jiné zdroje.

Příklady rizik: riziko zakopnutí, uklouznutí, pádu na rovině, pádu z výšky nebo do
volné hloubky, zhmoždění, škrábnutí, bodnutí, říznutí, přiskřípnutí, přimáčknutí,
zachycení rotujícími částmi strojů, úderu/nárazu o/na ostré hrany, zasažení
elektrickým proudem, zasažení chemickou nebo biologickou látkou, riziko
vystavení škodlivému záření, hluku, vibracím, vdechovatelnému prachu, fyzické
zátěže (nevhodné pracovní polohy, manipulace s břemeny), psychické zátěže
(pracovního stresu), sražení nebo přejetí vozidlem nebo manipulačním
prostředkem, aj.

Rizika práce a pracovního prostředí

!



Co by měl zaměstnavatele dělat pro bezpečnost a ochranu zdraví svých 
zaměstnanců?

• Omezovat vznik rizik.
• Odstraňovat rizika u zdroje původu.
• Nahrazovat fyzicky namáhavé práce novými technologickými a pracovními 

postupy.
• Nahrazovat nebezpečné technologie, výrobní a pracovní prostředky, suroviny 

a materiály méně nebezpečnými.
• Omezovat počet zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů.
• Upřednostnit prostředky kolektivní ochrany (poklopy, zábradlí, záchytné sítě, 

odvětrávání pracovišť, zábrany vstupu: mříže, ohrazení, oplocení) před 
prostředky osobní ochrany (OOPP).

• Omezovat únik škodlivin ze strojů a zařízení.
• Udílet vhodné pokyny k zajištění BOZP.

Ochrana před riziky: všeobecné 
preventivní zásady

… a před mnoha dalšími riziky

Před riziky z práce a pracovního prostředí mají zaměstnance
chránit různá opatření na straně zaměstnavatele. Jedním z těchto
opatření je i přidělování osobních ochranných pracovních
prostředků (OOPP).

ODLÉTNUTÍ 
OBRÁBĚNÝCH ČÁSTÍ 
VÝROBKU A JEJICH 

ZAPÍCHNUTÍ DO 
OKA, RUKY NEBO 
JINÉ ČÁSTI TĚLA

VDECHOVÁNÍ 
ŠKODLIVÉHO 

PRACHU, 
CHEMICKÝCH 

LÁTEK (ZPLODIN)

PŘED ČÍM MOHOU OOPP OCHRÁNIT?

ZASAŽENÍ 
(POLEPTÁNÍ) KŮŽE 

CHEMIKÁLIÍ

PÁD 
PŘEDMĚTU, 

NÁŘADÍ NEBO 
VÝROBKU 

Z VÝŠKY NA 
PRACOVNÍKA

KONTAKT 
S ROZTAVENOU 
LÁTKOU NEBO 

HORKÝM 
VÝROBKEM ČI 
MATERIÁLEM

PRÁCE 
V HLUČNÉM 
PROSTŘEDÍ 

Ochrana před riziky: prostředky osobní 
ochrany



Osobní ochranné pracovní prostředky 
(OOPP)

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní
bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se
bezprostředně dotýká jeho jednání. Mj. je povinen dodržovat při práci
stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní pomůcky, nástroje,
techniku, dopravní prostředky, ale i osobní ochranné pracovní prostředky
a ochranná zařízení.

VÍTE, JAKÉ ROZLIŠUJEME OOPP? 

Osobní ochranné pracovní prostředky
Pro ochranu hlavy: zejm. ochranné přilby,

a dále čepice, barety, síťky na vlasy aj.

Pro ochranu sluchu: zejm. 
zátkové chrániče sluchu, mušlové 

chrániče sluchu (sluchátka), 
akustické/protihlukové přilby

Pro ochranu očí a obličeje: ochranné brýle, 
ochranné obličejové štíty, svářečské kukly 
a štíty 

Pro ochranu trupu, břicha 
a celého těla: ochranné oděvy, 
ochranné vesty, kabáty a zástěry 
proti různým rizikům, vyhřívané 
vesty, záchranné plovací vesty, 
bederní pásy, protektory

Pro ochranu dýchacích orgánů: 
masky a polomasky s filtry proti 
částicím, parám, plynům a proti 
radioaktivnímu, izolační dýchací 

přístroje s přívodem vzduchu, 
potápěčské dýchací přístroje

Pro ochranu nohou: ochranná obuv proti 
různým rizikům, chrániče nártu, chrániče 
kolen, kamaše aj.

Pro ochranu rukou a paží: ochranné 
rukavice, ochranné prsty, 

ochranné rukávy aj.



Ať už po ukončení studia budete účetní, bankovní úřednice, asistentka
obchodního ředitele, programátor, správce sítě, nebo se připravujete
na jinou pracovní pozici, která se převážně vykonává v kancelářském
nebo na jiném, zdánlivě bezpečném pracovišti, měli byste vědět:

Že se chystáte pracovat  
v administrativě a rizika se vás netýkají?

pád na rovině pád ze schodů

Pády v důsledku uklouznutí a zakopnutí  jsou jedněmi z nejběžnějších nehod 
a každý rok způsobují stovky pracovních úrazů, z nichž některé končí smrtí. 

Většinu pádů způsobují rozlité tekutiny nebo jiná kontaminace povrchu, výběr
nevhodného obutí, nevhodné uspořádání a celkové řešení pracoviště,
nevhodné povrchy podlah, nízké požadavky na údržbu (odlepená lina, koberce,
vyhloubeniny, boule, ..), nepořádek nebo jiné překážky na chodbách,
schodištích, v kancelářích a provozních prostorách úřadu, společnosti, podniku
nebo firmy.

NAPO o tom ví své

Napo je iniciativa těchto organizací:

Napo v… nic pro zasmání (8:38)
https://www.napofilm.net/cs/napos-films/napo-no-laughing-matter
Film vhodný prakticky pro všechna ekonomická odvětví a všechny skupiny pracovníků ukazuje, že úrazy
způsobené pády a uklouznutími nejsou nic pro zasmání, a informuje o správných postupech.

https://www.napofilm.net/cs/napos-films/napo-no-laughing-matter


• dodržovat pravidla, vč. těch pro 
bezpečnou práci, 

• dodržovat instrukce, pokyny 
• a správné postupy
• nechat si poradit a radami se řídit
• pracovat hlavou (promyšleně)

Co je dobré vědět?

Vyplatí se při práci:

• neznalost
• nepozornost
• nebezpečné chování a jednání
• nesoustředěnost, zbrklost
• lehkovážnost, riskování a hazard 

(frajeřina)
• návykové látky (alkohol, drogy)

Při práci se vymstí:

program BEZPEČNÝ PODNIK

soutěž PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

soutěž SPRÁVNÁ PRAXE

soutěž KANCELÁŘE ROKU

PODPORA ZDRAVÍ 

ERGONOMIE PRACOVNÍHO MÍSTA A PROSTŘEDÍ

NA PRACOVIŠTI

Jsou zaměstnavatelé, kteří usilují  
o bezpečnost a spokojenost svých 

zaměstnanců nad obvyklý standard
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