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Program prevence zpracovávají provozovatelé objektů nebo zařízení zařazených do skupiny A i B podle § 3
zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, to je objektů nebo zařízení, u kterých by mohlo dojít ke
vzniku havárie se závažnými následky nejen pro vlastní organizaci, ale i pro okolí.
Program prevence vzniku závažné havárie (dále jen program prevence) je dokument, kterým provozovatel
prokazuje zavedení funkčního systému řízení prevence havárií.
Program prevence musí být součástí systému řízení organizace zahrnujícího organizační strukturu, povinnost
a odpovědnost zaměstnanců a pracovníků, kvalifikační požadavky, postupy a zdroje pro realizaci programu
prevence. S výhodou lze pro program prevence využít návazností na systém managementu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (např. program BEZPEČNÝ PODNIK) a systém managementu ochrany životního
prostředí.
V případě, že organizace nemá systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaveden, musí
program prevence zahrnovat základní prvky řízení a klíčové prvky kontroly. Při posuzování je třeba prokázat,
že program prevence, případně SM BOZP je funkční.
Hodnocení programu prevence, ať již je koncipován samostatně nebo jako součást SM BOZP je zaměřeno
na posouzení:

! systému řízení,

! adekvátnosti způsobu řízení (omezování) rizik.
U systému managementu posuzujeme stanovené cíle a zásady prevence závažné havárie, organizaci,
plánování, zavedené způsoby měření a vyhodnocování, audit a kontrolu. Adekvátnost způsobu řízení je
posuzována s ohledem na identifikovaná a zhodnocená rizika.

1. Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie (PZH)
1.1 Cíle a zásady se stanoví rámcově. Musí však jasně směřovat k zajištění vhodné struktury a

systému řízení pro každou z následujících oblastí
a) organizace a zaměstnanci,
b) stanovení a hodnocení zdrojů rizik závažných havárií,
c) řízení provozu,
d) řízení změn,
e) havarijní plánování,
f) sledování plnění programu prevence,
g) audit a kontrola.

1.2 Rozsah stanovených cílů a zásad odpovídá charakteru zdrojů rizik závažných havárií a jasně se
vyjádří.

1.3 Cíle a zásady PZH a zásady omezení jejich možných následků jsou součást programů bezpečnosti
práce a ochrany životního prostředí nebo jako jejich doplněk.

Organizace formuluje celkové cíle a zásady v oblasti PZH v rámci své politiky PZH. Politika PZH organizace je
veřejné prohlášení podepsané vrcholovým vedením, které vyjadřuje závazek a úmysl vedení organizace plnit
své povinnosti na úseku PZH, tj. zajistit bezpečnost provozu a zvyšovat úroveň PZH, a závazek uplatnit
management PZH v celém svém rámci.
Politika PZH musí:

a) být dynamická a přiměřená s ohledem na celkové záměry a cíle organizace,

b) odpovídat povaze a rozsahu rizik ohrožení zdraví životního prostředí a majetku působených činnostmi v
organizaci,

c) vytvářet rámec pro soustavné zdokonalování na základě komplexního realizačního programu PZH
svázaného s hodnotami, cíli a postupy organizace,

d) obsahovat závazek plnit příslušné právní předpisy a další požadavky, které jsou na organizaci kladeny
nebo k jejichž plnění se organizace přihlásila,

e) obsahovat závazek stanovit vyhodnotitelné cíle a úkoly, které zajistí trvalé zlepšování na cestě k
vyloučení identifikovaných rizik,

f) obecně definovat povinnosti všech stran na pracovišti,

g) být zavedena prostřednictvím plánovacího procesu,

h) být dokumentována, realizována, udržována a oznámena všem zaměstnancům,

i) být dostupná zainteresovaným stranám,

j) být pravidelně přezkoumávána, aby se zajistilo, že bude i nadále pro organizaci vhodná a přiměřená.



Politika PZH musí zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám jasně
ukazovat, že PZH je nedílnou součástí veškerých činností organizace. Tento závazek je dále upevňován
aktivní účastí vedení organizace na přezkoumávání a soustavném zdokonalování úrovně PZH.

2. Systém řízení bezpečnosti
2.1 Systém managementu bezpečnosti je součástí celkového řízení objektu nebo zařízení. Předmětem

řízení jsou následující oblasti:
- organizace a zaměstnanci,
- stanovení a hodnocení závažných zdrojů rizik,
- řízení provozu,
- řízení změn,
- havarijní plánování,
- sledování plnění programu,
- audit a kontrola.

2.2 V rámci systému řízení bezpečnosti jsou vytvořeny a zavedeny ukazatele, parametry a kriteria
potřebná pro následné hodnocení účinnosti realizovaných opatření.

K úspěšnému řízení PZH je nutný účinný plánovací proces s  definovanými a vyhodnotitelnými výstupy.
Plánování je důležité jak pro počáteční zavedení celkového systému managementu, tak pro specifické prvky,
které systém vytvářejí. Předmětem plánovacího procesu musí být soustavná identifikace nebezpečí a
hodnocení a řízení rizik, která jsou spojena s činnostmi organizace, jakož i veškeré související požadavky
právních předpisů.
Plánování se uskutečňuje v konzultaci s příslušnými pracovními úseky, kterých se plánovací proces dotýká.Je
třeba, aby se plánování zabývalo termíny, zdroji a povinnostmi nezbytnými pro dosažení cílů a úkolů
organizace na úseku PZH.
Úroveň a složitost plánování musí být úměrná velikosti, složitosti a charakteru organizace, jakož i rizikům,
která je třeba řídit.
Proces plánování zahrnuje stanovení:

a) postupu plánování včetně přípravy postupu identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, identifikace
a posouzení požadavků právních předpisů,

b) cílů a úkolů v oblasti PZH,

c) ukazatelů pro posuzování úrovně PZH,

d) způsobu zavedení včetně zajištění způsobilosti organizace.
Část programu prevence věnovaná plánování musí obsahovat i popis způsobu, jak jsou stanoveny priority a
časový harmonogram zdokonalování preventivních opatření včetně zajištění potřebných zdrojů.

Postup plánování
Při sestavování plánů realizace politiky PZH organizace vychází z výsledků identifikace nebezpečí a
hodnocení rizik, z příslušných ustanovení právních předpisů a dalších požadavků.
Rámec plánování pro zavedení programu PZH poskytne úvodní přezkoumání stavu v organizaci.
Pro plnění stanovených cílů je třeba zajistit, aby potřebné činnosti byly provedeny včas a správným
způsobem. Jedná se proto o vytvoření systematického přístupu k plánování, který zajistí efektivní realizaci
potřebných aktivit v oblasti PZH a sledování plnění stanovených cílů.
Způsob prevence vychází z  identifikace zdrojů nebezpečí, posouzení (hodnocení) rizik závažné havárie a
rozhodnutí o vhodných preventivních prostředcích omezujících úroveň rizika na přijatelnou úroveň. Proto
jednou ze základních povinností provozovatele objektů nebo zařízení představujícího riziko závažné havárie je
systematické identifikování zdroje nebezpečí (rizika), posouzení rizik vyplývajících ze standardních i
nestandardních (mimořádných) provozních podmínek a činností (operací) a přijetí vhodných řídících postupů a
opatření. Pro zajištění této povinnosti je nutná i znalost postupů a metod zjišťování nedostatků a kritických
míst v systému řízení.
Při přípravě plánu je třeba stanovit a udržovat postupy identifikace nebezpečí a hodnocení rizik spojených
s činnostmi, výrobky a službami, které organizace řídí nebo ovlivňuje. Organizace musí stanovit a udržovat
postupy, kterými se identifikují, zpřístupňují a interpretují veškeré požadavky právních předpisů a další
požadavky, které přímo souvisejí s aspekty PZH. Organizace musí tyto informace soustavně aktualizovat.
Příslušné informace o požadavcích právních předpisů a dalších požadavcích musí sdělovat zaměstnancům.
V zájmu dodržování předpisů musí organizace zjišťovat požadavky předpisů, které se vztahují na její činnosti,
výrobky a služby, a rozumět jim.
V oblasti PZH se jedná zejména o



- zákony, nařízení vlády, příp. vyhlášky, týkající se PZH,
- předpisy, které jsou specifické pro činnost organizace,
- předpisy které jsou specifické pro určitou činnost (např. předpisy týkající se rizikových technologií,

prostorů s nebezpečím výbuchu, pracovních režimů),
- oprávnění, koncese a povolení.

Zajištění způsobilosti organizace
V zájmu účinného zavedení programu PZH musí organizace zajistit potřebné zdroje, vytvořit příslušné
schopnosti a podpůrné mechanismy potřebné pro provádění politiky PZH a plnění cílů a úkolů na úseku PZH.
K dosažení cílů PZH musí organizace do jejich plnění zapojit své pracovníky, soustředit a usměrnit své
systémy, strategie, zdroje a struktury.
Musí definovat a zabezpečit příslušné lidské, materiální (např. vybavení, zařízení) a finanční zdroje nezbytné
pro uskutečňování politiky PZH organizace a plnění jejích cílů. Při organizování, zavádění a účinném řízení
své politiky PZH musí organizace dbát, aby:

(a) přidělovala přiměřené prostředky, úměrné velikosti a charakteru rizik,

(b) identifikovala potřebné odborné způsobilosti na všech úrovních organizace a zajistila nezbytné školení,

(c) zajistila účinnou komunikaci a předávání informací týkajících se PZH,

(d) zajistila potřebné konzultace a služby odborníků,

(e) zajistila konzultace se zaměstnanci a jejich aktivní zapojení.

Cíle a úkoly v oblasti PZH
Je třeba, aby si organizace vytyčila cíle pro naplňování své politiky PZH. Tyto cíle jsou celkovými cíli pro
dosažení úrovně PZH stanovenými v politice PZH a poskytují organizaci možnost pro vyhodnocování
dosažené úrovně PZH.
Cíle a úkoly se mohou vztahovat na celou organizaci nebo mohou být specifické pro určité lokality nebo
jednotlivé činnosti. Cíle a úkoly se stanoví na odpovídajících úrovních řízení.
Stanovení cílů a úkolů vychází z úvodního přezkoumání. Úvodní přezkoumání poskytuje organizaci informaci
o současném stavu PZH. Tuto informaci lze pak použít k identifikaci pracovišť nebo činností ve všech částech
organizace, kde je úroveň PZH nedostatečná. Potom je třeba stanovit cíle a úkoly odpovídající politice PZH
organizace, kterými se na těchto pracovištích a u těchto činností úroveň PZH zvýší.
Cíle musejí být zaměřeny na zajištění bezpečnosti provozu a na zvýšení úrovně PZH a úkoly z nich vyplývající
musejí být jasné, realistické a termínované. Cíle a úkoly je třeba pravidelně přezkoumávat a revidovat na
základě dosahované úrovně PZH a po konzultaci se zaměstnanci na pracovišti, s odborníky PZH,
s pojišťovnami a dalšími vhodnými osobami nebo skupinami.

Ukazatelé úrovně PZH
Jakmile byly cíle a úkoly stanoveny, organizace přikročí ke stanovení vyhodnotitelných ukazatelů. Tyto
ukazatele úrovně PZH podávají informaci o současném stavu. Mohou být založeny na dosahovaném
výsledku, čímž odrážejí kvalitu systému nebo pracovních činností (např. poruchovost, nehodovost), nebo na
vstupech (např. počet provedených auditů, počet provedených kontrol nebo procento popisů práce, které
obsahují požadavky týkající se PZH). Posledně jmenovaný případ může být též označován jako pozitivní
ukazatel úrovně PZH nebo ukazatel kvality managementu, neboť se vztahuje k opatřením přijatým k prevenci
havárií.
Cíle udávají, čeho se má dosáhnout, úkoly definují časový rámec pro dosažení stanovené úrovně. Ukazatelé
úrovně PZH jsou prostředkem, prostřednictvím kterého posuzujeme zda se cíle plní. Jsou to míry, jako
například podíly, poměry nebo indexy, které odrážejí, jak úspěšně funguje systém managementu PZH nebo
jeho prvky.
Příklad ukazatele úrovně PZH založeného na „výsledku” (charakterizujícího kvalitu pracovní činnosti)

(a) Cíl: vyloučit poruchy, nehody a selhání vedoucí k možnému vzniku havárie.
(b) Úkol: zvýšit spolehlivost a bezpečnost prováděných činností.
(c) Ukazatel: četnost poruch, nehod a selhání, doba do poruchy/nehody aj., možné následky.

Zavedení
K úspěšnému počátečnímu zavedení programu PZH je třeba vypracovat plány a postupy, v nichž bude jasně
stanoveno, jakým způsobem se splní stanovené cíle a úkoly potřebné pro efektivní PZH. Plány a postupy se
stanoví na základě:

(a) určení povinností ke splnění cílů a úkolů u příslušných funkcí a na příslušných úrovních organizace,

(b) navržení prostředků a časového rámce pro splnění cílů a úkolů.



Kromě této počáteční fáze plánování je třeba stanovit postupy, jimiž se zabezpečí provádění plánovacího
procesu při pokračujícím provozu organizace. Je třeba sestavovat a uplatňovat prováděcí plány pro řešení
specifických problémů PZH při provozu organizace. Jestliže v činnostech, výrobcích nebo službách
organizace dochází ke změnám (např. při zavádění nové výroby/technologie) nebo se významně mění
provozní podmínky, je nutno stanovit postupy, které zabezpečí úpravu existujících plánů, aby na tyto změny
reagovaly.

Pro organizaci, která již má dokumentovaný a zavedený SM BOZP, je výhodné tento systém rozšířit, aby
zahrnoval i program PZH.

Integrace s již existujícími systémy řízení probíhá především v následujících prvcích:

(a) politika organizace;

(b) přidělování zdrojů;

(c) řízení provozu a jeho dokumentace;

(d) informační a podpůrné systémy;

(e) školení a vývoj;

(f) organizační struktura a rozdělení odpovědností;

(g) systémy odměňování a hodnocení;

(h) systémy měření a monitorování;

(i) komunikace a podávání zpráv.

3. Organizace a zaměstnanci
3.3 Organizace v objektech nebo zařízeních umožní splnění stanovených cílů. Pro dosažení cílů se

plánují potřebné zdroje technické, finanční a lidské.

3.4 V rámci organizace jsou na všech úrovních řízení stanoveny úkoly a povinnosti zaměstnanců
podílejících se na omezování rizik závažných havárií a stanovena odpovědnost jednotlivých
osob za plnění úkolů.

3.5 Součástí organizace je i zajištění odpovídajícího řízení lidských zdrojů, tj. výběr zaměstnanců pro
činnosti přímo ovlivňující možnost vzniku závažné havárie, zabezpečení potřebné výchovy a
výcviku zaměstnanců objektu nebo zařízení a v případě potřeby i zaměstnanců spolupracujících
organizací pracujících na území objektu nebo zařízení.

3.6 Stanoví se činnosti vyžadující zvláštní výcvik a zajistí se výcvik příslušných zaměstnanců.

3.7 V objektech a zařízeních se zajistí účast zaměstnanců při přípravě programu a při jeho zavádění.

Pro efektivní funkci programu PZH musí být:

! celkové cíle a zásady PZH rozpracovány na jednotlivé články a úrovně řízení - tyto cíle a zásady jsou
součástí podnikové kultury a odpovědní zaměstnanci s nimi musí být ztotožněni,

! cíle a zásady vhodným způsobem promítnuty do pracovních náplní a do stanovených pravomocí a
odpovědností jednotlivých zaměstnanců,

! jasně stanoveny úkoly a odpovědnosti zaměstnanců organizace na všech úrovních řízení,

! identifikovány kvalifikační a odborné požadavky na příslušné pracovníky a zajištěn potřebný výcvik
těchto zaměstnanců,

! zajištěna účast zaměstnanců provozovatele a tam, kde je to potřebné i subdodavatelů při realizaci PZH,

! zaměstnanci musí být seznámeni s možným nebezpečím a riziky,.

Odpovědnosti a povinnosti
K zajištění vývoje a zavedení účinného systému managementu PZH je nezbytné, aby organizace určila oblasti
odpovědnosti a povinností zaměstnanců, kteří se na fungování systému PZH budou podílet.
I když celkovou odpovědnost za PZH nese zaměstnavatel, organizace musí:

(a) definovat, určit, dokumentovat a oznámit povinnosti a odpovědnosti na úseku PZH, oprávnění k jednání
a vztahy pro podávání zpráv, a to pro všechny zaměstnance, dodavatele a subdodavatele. Například v
popisech práce musí být obsaženy požadavky na odbornou způsobilost pro účely PZH;



(b) zavést vhodný postup umožňující sledovat a oznamovat jakékoli změny v určených povinnostech a
odpovědnostech, pokud by na ně měly vliv změny v systému nebo postupech PZH;

(c) být schopna včas a účinně reagovat na měnící se nebo neobvyklé okolnosti či události včetně výpadku
klíčových osob;

(d) pověřit osobu na úrovni vrcholového vedení zvláštní odpovědností za zajištění, aby systém
managementu PZH byl zaveden a plnil očekávání ve všech lokalitách a oblastech provozu v rámci
organizace.

U vedoucích zaměstnanců musí být proto stanoveny odpovědnosti za:
! zajištění potřebných zdrojů, včetně lidských zdrojů, pro vývoj, zavedení a provoz systému řízení,

! identifikování zdrojů nebezpečí, hodnocení rizik objektů a zařízení,
! zajištění, že zaměstnanci a případně i dodavatelé (spolupracující organizace) jsou si vědomi existujících

rizik a mají svoji úlohu při jejich omezování,

! návrh nových zařízení a plánování změn a modifikací,

! identifikování, záznam (evidenci) a sledování nápravných aktivit,

! řízení a řešení mimořádných a havarijních situací,

! identifikování potřeb v oblasti výcviku, zajištění výcviku a vyhodnocení jejich efektivnosti,

! zavedení klíčových řídících a kontrolních mechanismů potřebných pro program PZH,

! koordinaci zavádění systému řízení včetně informování vrcholového vedení,

! sledování funkce systému řízení, vyhodnocování jeho účinnosti, provádění kontrol a auditů.

Spoluúčast zaměstnanců, motivace a uvědomění
Ke zvýšení úrovně PZH v organizaci je nutná spolupráce všech zaměstnanců a podpora plynoucí z rozvoje
kultury práce v organizaci. Organizace by si měla být vědoma, že znalosti a zkušenosti veškerého personálu
jsou cenným zdrojem a že zaměstnance je třeba povzbudit k účasti na vývoji a zavádění systému
managementu PZH organizace na základě konzultací s nimi a jejich zapojení do vytyčování cílů a úkolů.
Zapojení zaměstnanců do rozhodování o změnách a reagování na lidské starosti přispívá k tomu, aby vedoucí
zaměstnanci a zaměstnanci sledovali společný cíl.
Zaměstnanci organizace musí i cílům a úkolům rozumět a podporovat je, měli by být vedeni k tomu, aby
uznávali význam jejich splnění jak s ohledem na úroveň PZH organizace tak z hlediska přínosu pro prostředí,
v němž pracují.
Je třeba, aby si zaměstnanci uvědomovali, že ve svém pracovním prostředí mohou být ohroženi nebezpečími
fyzikální, chemické, biologické nebo psychické povahy. Musí být seznámeni a znát tato nebezpečí včetně
opatření k jejich omezení a být schopni rozpoznat pracovní postupy nebo činnosti, které mohou vést
k nehodám, a vyvarovat se jich.

Školení a odborná způsobilost
Školení vedoucích zaměstnanců je důležitým prostředkem pro zajištění, aby nejvyšší vedoucí zaměstnanci i
vedoucí provozů znali své zákonné povinnosti, postupy řízení rizika a kolektivní povinnosti. Vedoucí
zaměstnanci musí absolvovat školení odpovídající rizikům a školení PZH.
Zaměstnanci musí mít odbornou způsobilost pro plnění pracovních úkolů, kterými byli pověřeni, zejména
pokud plnění úkolu za normálních podmínek i při odstavování zařízení a za neplánovaných situací může být
spojeno s rizikem vzniku havárie.
Je třeba mít zavedeny postupy zabezpečující rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí pro
pracovní úkoly, u nichž byla identifikována nebezpečí a rizika.
Normy odborné způsobilosti pro účely PZH lze vytvořit na základě:

(a) právních předpisů a technických norem;

(b) předpisů a instrukcí výrobců zařízení a produktů

(c) přezkoumání popisů práce a funkčních povinností;

(d) analýzy pracovních úkolů;

(e) analýzy výsledků kontrol a auditů;

(f) vyhodnocení zpráv o nehodách.

Posouzení stávajících odborných způsobilostí a porovnání s jejich požadovanou úrovní je základem pro
vypracování programu školení.



Je třeba stanovit postupy a náležitosti pro dokumentování a zaznamenávání provedeného školení a pro
hodnocení jeho účinnosti. Odborné způsobilosti pro účely PZH se musí stát nedílnou součástí kvalifikační
základny organizace, základem náboru a výběru zaměstnanců, vyhodnocování jejich úrovně i školení.

Program školení musí být zaměřen na:

- politiku PZH organizace;

- způsob organizace bezpečnosti a ochrany na pracovišti;

- identifikaci nebezpečí, hodnocení rizika a prostředky omezování rizika;

- specifická nebezpečí, zdravotní účinky způsobené vystavením těmto nebezpečím a bezpečnostní
opatření;

- právní předpisy pro PZH;

- postupy při mimořádných událostech.

Programy školení musí být zaměřeny na:

- vrcholové vedení;

- vedoucí provozu a mistři;

- řadové zaměstnance;

- zaměstnance se specifickými povinnostmi (např. hasiči, specialisté pro bezpečnost a ochranu zdraví
aj.);

- dodavatelé a subdodavatelé;

- zaměstnanci, kteří ze zákona musí mít osvědčení způsobilosti.

Záznamy o školení musí obsahovat tyto informace:

- kdo byl školen;

- co bylo náplní školení;

- kdy a jak dlouho se školení konalo;

- jaké odborné způsobilosti, kvalifikace nebo dovednosti byly získány, např. hodnocení každého
frekventanta;

- identifikace a kvalifikace školitele

- podpisy školeného a školitele.

Školení PZH se zpravidla provádí v určitých významných okamžicích v provozním cyklu, například:

- při přijímání nových zaměstnanců;

- jako průběžné/doplňovací školení;

- při převodu zaměstnanců na novou práci;

- při přechodu do vedoucí nebo kontrolní funkce;

- při zavádění nových postupů, strojního zařízení, technologií, materiálů a látek.

Komunikace
K důležitým prvkům programu PZH patří účinná obousměrná komunikace spolu s včasným podáváním zpráv.

Vhodné informování zaměstnanců organizace, jejich zástupců a dalších zainteresovaných stran slouží
k motivaci zaměstnanců a přispívá k obecnému porozumění a uznání pro úsilí organizace zvyšovat úroveň
PZH.

Organizace musí mít zavedeny postupy zajišťující, aby příslušné informace o PZH byly předávány všem
osobám v organizaci, které je potřebují. K tomu je nutno určit potřebu informací a zabezpečit, aby tato potřeba
byla vhodnou formou naplněna:

(a) sdělováním údajů ze systémů managementu, výsledků monitorování, auditů a přezkoumání, která
provedlo vedení organizace, osobám odpovídajícím za úroveň PZH a na ní hmotně zainteresovaným,

(b) identifikováním a získáváním příslušných informací o PZH z vnějšku organizace,

(c) zajištěním, aby příslušné informace byly sděleny osobám vně organizace, které je vyžadují.



Podávání zpráv
Je třeba zavést postupy pro náležité a včasné podávání informací, zajišťující monitorování programu PZH a
zvyšování úrovně PZH.

Je třeba zavést postupy interního podávání zpráv týkajících se:

- úrovně PZH;

- nedodržování předpisů a dalších požadavků;

- hlášení nehod a jiných událostí (včetně skoro nehod a událostí v okolí):

- identifikace nebezpečí.

K podávání zpráv vně organizace musí být stanoveny postupy pro:

- povinná hlášení podle právních předpisů;

- zprávy pro akcionáře a majitele.

Efektivní podávání zpráv zahrnuje informace o pozitivních opatřeních, která organizace činí k identifikaci
nebezpečí a regulaci rizik; zejména to jsou:

(a) zprávy o úrovni dodržování pracovních předpisů;

(b) zprávy o plnění úkolů na úseku PZH;

(c) zprávy o provedených zdokonaleních;

(d) zprávy o výsledcích vyšetřování základních příčin vzniku nehod.

Dokumentace
Dokumentace je klíčovou součástí každého systému managementu; musí být přizpůsobena potřebám
organizace.

Rozsah a podrobnosti postupů, které tvoří součást programu PZH, závisejí na složitosti práce, na používaných
metodách a na potřebné kvalifikaci a výchově pracovníků, kteří se na činnostech organizace podílejí.

Pracovní procesy a postupy je třeba definovat a vhodně dokumentovat a podle potřeby aktualizovat.
Organizace musí přesně definovat různé druhy dokumentů, které určují a specifikují efektivní pracovní
postupy a jejich kontrolu.

Dokumentace programu PZH přispívá k tomu, aby si zaměstnanci byli vědomi, co je pro plnění cílů PZH
organizace nezbytné, a umožňuje vyhodnocování systému a úrovně PZH.

Rozsah a povaha dokumentace se různí v závislosti na velikosti a složitosti organizace. Tam kde jsou prvky
PZH včleněny do celkového systému managementu organizace, by dokumentace PZH měla být součástí
existující dokumentace. Je třeba, aby organizace zvážila možnost vytvoření a udržování souborné
dokumentace obsahující:

(a) výklad politiky PZH a cílů a úkolů na úseku PZH;

(b) popis prostředků k plnění cílů a úkolů na úseku PZH;

(c) dokumentaci klíčových úloh, povinností a postupů;

(d) pokyny pro navazující dokumentaci a popřípadě popis ostatních prvků systému managementu
organizace;

(e) důkaz vhodnosti zavedených prvků programu PZH pro organizaci.

Tato souborná dokumentace slouží jako podklad pro zavedení a udržování systému managementu PZH
organizace.

Řízení dokumentů
Dokumenty PZH udávají pro tuto oblast normy činnosti a činnost regulují, proto musí být aktuální a jednotné,
vydávané oprávněným zdrojem.
Organizace musí zajistit, aby

(a) dokumenty bylo možno identifikovat podle verze, data a příslušné organizace, divize, funkce, činnosti
nebo kontaktní osoby,



(b) dokumenty byly pravidelně přezkoumávány, podle potřeby revidovány a před vydáním schváleny
oprávněnými osobami,

(c) aktuální verze příslušných dokumentů byly dostupné na všech místech, kde se vykonávají činnosti
důležité pro účinné fungování systému,

(d) neplatné dokumenty byly okamžitě vyřazovány ze všech míst, kde se vydávají a používají,

(e) archivní dokumenty uchovávané z právních nebo historických důvodů byly vhodným způsobem
označeny.

Dokumenty mohou být uloženy na jakémkoli nosiči dat tak, aby byly snadno přístupné, použitelné a
snadno srozumitelné.

Řízení záznamů a informací
Záznamy jsou prostředkem, kterým organizace prokazuje shodu se zavedeným programem PZH, a týkají se:

(a) externích požadavků (např. požadavků právních předpisů) a interních požadavků (tj. úrovně PZH);

(b) povolení k výkonu činností spojených se zvýšeným rizikem;

(c) identifikace nebezpečí a hodnocení rizika;

(d) školení PZH;

(e) kontrolních, kalibračních a údržbových činností;

(f) údajů získaných monitorováním;

(g) podrobností o nehodách a skoro nehodách;

(h) informací o smluvních a ostatních dodavatelích;

(i) auditů a přezkoumání PZH.

Výsledkem musí být komplexní soubor informací. Účinné řízení těchto záznamů je důležitým předpokladem
pro úspěšné zavedení systému managementu PZH. Ke klíčovým prvkům dobrého řízení záznamů patří
prostředky identifikace, shromažďování, indexování, uspořádání, archivace, udržování, vyhledávání,
uchovávání, likvidace a dosažitelnost dokumentace a záznamů systému managementu PZH.

4. Hodnocení rizik závažné havárie
4.1 Pro zjištění a hodnocení zdrojů rizik jsou přijaty a zavedeny postupy zajišťující systematické

provádění posuzování rizik vyplývajících jak z normálních, tak i mimořádných stavů (situací) a
odhad pravděpodobnosti jejich vzniku a závažnost možných následků.

4.2 Stanovení a hodnocení zdrojů rizik se provádí pro
(a) objekt nebo zařízení počínaje fází zpracování projektové dokumentace až po likvidaci objektu

nebo zařízení,
(b)normální i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského činitele,
(c) možnosti vnějšího ohrožení (např. živelní pohromy).

4.3  Rozsah možných škod se vyjadřuje pro:
(a) ohrožení zdraví a životů osob,
(b)ohrožení životního prostředí,
(c) ohrožení majetku.

4.4 V rámci hodnocení zdrojů rizik jsou zjištěny a stanoveny požadavky na kvalifikaci a výcvik
zaměstnanců a organizaci práce.

4.5 Hodnocení zdrojů rizik je dokumentováno včetně uvedení užitých metod a základních přístupů
k jejich vyloučení nebo omezení.

Identifikování a zhodnocení všech zdrojů nebezpečí jsou prvními kroky ke stanovení míry rizika. Poté je třeba
riziko regulovat (omezit) tak aby nepřevyšovala přijatelnou úroveň. Proces skládající se z těchto kroků se
neustále opakuje, zejména při změnách na pracovišti, např. při použití nových materiálů nebo nové
technologie či zařízení, při vyhodnocování účinnosti metod řízení, při získání nových poznatků o nebezpečích
nebo při změnách právních předpisů.

Identifikace nebezpečí



Identifikace nebezpečí je proces zjišťování všech okolností, činností a situací, výrobků a služeb, které by
mohly vést ke vzniku havárie.

Obecně je třeba brát přitom v úvahu:

(a) druh (charakter) havárie, ke kterému může dojít;

(b) situace nebo události, popřípadě kombinace okolností, které by mohly havárii zapříčinit;

(c) způsob, kterým je práce organizována a řízena.

Při identifikaci nebezpečí je vhodné využít zejména tyto prostředky:

(a) Konzultace – osoby se zkušenostmi s příslušnou prací mohou označit aspekty, které pokládají za
nebezpečné, a nehody, k nimž došlo v minulosti, které signalizují nebezpečné situace.

(b) Kontrola – fyzická kontrola pracovního prostředí.

(c) Záznamy – Záznamy o dřívějších nehodách, skoro nehodách i událostech spojených s úrazem. Jejich
vyšetření upozorní na zdroje nebezpečí.

(d) Informace/poradenská pomoc odborníků – k identifikaci některých nebezpečí může být nezbytná
poradenská pomoc, výzkum a informace odborníků.

(e) Analýza pracovního úkolu – rozložením pracovního úkolu na jednotlivé prvky lze identifikovat
nebezpečí, která jsou s ním spojena.

(f) Analýzy nebezpečí a rizik – formální í neformální analýzy nebezpečí a rizik.

(g) Dokumentace dodavatele – technická dokumentace a normy

Hodnocení rizik
Hodnocení rizika je proces, který se užívá k určení stupně závažnosti rizika havárie. Čím je zjištěný stupeň
rizika větší, tím vyšší prioritu má jeho řízení.

Aby bylo možno provést hodnocení rizika, je třeba nejprve stanovit stupeň rizika. Určení míry rizika vyžaduje
přesnou specifikaci konkrétních složek rizika, která připadají v úvahu, tj. stanovení specifického scénáře sledu
událostí, přičemž se určí charakter předpokládaných následků, míra vystavení zvolenému nebezpečí a
pravděpodobnost uskutečnění dotyčného scénáře. Při hodnocení a stanovování jak míry vystavení určitému
nebezpečí, tak pravděpodobnosti se přihlíží k existujícím regulačním a bezpečnostním opatřením.

Každý scénář týkající se určitého nebezpečí může vést k rozdílným následkům v závislosti na sledu událostí
během vystavení nebezpečí. Proto pro každý zvolený sled událostí je nutno zhodnotit všechny stupně rizika
samostatně.

Při stanovení míry (stupně) rizika se postupuje tímto způsobem:

(a) Pro jeden potenciální sled událostí odpovídajících uvažovanému nebezpečí se zjistí nejzávažnější
možný následek nebo stupeň vážnosti následků. Ostatní potenciální sledy událostí s odlišnými
možnými následky je nutno posoudit samostatně. Při odhadu následku nebo stupně vážnosti následků
se přihlíží k počtu zasažených osob a k povaze jejich zranění nebo onemocnění a k možnému
poškození životního prostředí nebo majetku.

(b) Provede se odhad pravděpodobnosti nebo možnosti, že zvolený scénář povede k předpokládaným
specifickým následkům. Každý uvažovaný scénář pro jakékoli konkrétní riziko má svůj vlastní
specifický stupeň rizika. Při odhadu pravděpodobnosti je nutno přihlížet k úplnosti a účinnosti
existujících opatření k regulaci rizika.

STUPEŇ = NÁSLEDEK X PRAVDĚPODOBNOST
RIZIKA závažnost vzniku události vedoucí

následku k uvažovanému následku

Omezování rizik
Je třeba, aby organizace plánovala řízení a regulaci těch činností, které mohou představovat významné riziko
pro bezpečnost a zdraví osob, pro životní prostředí i majetek. Prostředkem k tomu je dokumentování a
zavádění politiky a norem týkajících se zařízení pracoviště a vlastností materiálů, jakož i postupů a pracovních
návodů pro řízení a regulaci těchto činností, výrobků a služeb.
Aby regulační opatření byla účinná, musí organizace zavést systém monitorování kontroly odpovídající jejím
potřebám. Typickými složkami takového systému jsou tyto činnosti:



(i) Samokontrola
Provozovatel musí ve všech fázích technologie, výrobního procesu ověřovat, zda bezpečnostní zařízení před
zahájením prací správně funguje a v pracovních prostorech nejsou přítomny žádné překážky.

(ii) Kontrola a zkoušení
Mistr nebo vedoucí pracovního kolektivu musí zajistit, aby zaměstnanci plnili požadavky politiky PZH
organizace, pracovních postupů a návodů, které se týkají jejich práce. Plnění požadavků je třeba ověřovat
prováděním pravidelných dokumentovaných kontrol.

(iii) Nezávislé kontroly
Tento formálně dokumentovaný kontrolní proces má být zárukou, že se dodržuje politika organizace, pracovní
postupy a návody, že jsou poskytovány přiměřené zdroje zabezpečující, aby všechny prostory pracovního
prostředí odpovídaly normám PZH, a že funguje proces umožňující ještě před zahájením prací identifikovat a
regulovat nová rizika pro PZH zaměstnanců.
Na bezpečnost je třeba pamatovat již od počáteční fáze návrhu a plánování, kdy se určí opatření k regulaci
rizika. V úvahu je třeba brát zamýšlené použití, jakož i údržbu vybavení, zařízení a systémů. Pokud se na
bezpečnost pamatuje při návrhu určitého postupu nebo při projektování a výstavbě pracoviště, omezí se na
minimum počet přídavných postupů nutných k řízení nebezpečí.
Každé stadium cyklu návrhu (plánování, vývoj, přezkoumání, ověřování a provádění změn) musí zahrnovat
postupy identifikace nebezpečí, hodnocení rizika a řízení rizika. K zajištění řádného plnění požadavků
bezpečnosti a PZH je třeba uložit příslušně způsobilým osobám jasné povinnosti.
Předpokládaná nebezpečí musí být identifikována ve stadiu návrhu s využitím konzultací např. s konečnými
uživateli, pracovníky údržby, jakož i s techniky, architekty, lékaři nebo pracovníky PZH. Riziko spojené
s těmito nebezpečími je třeba regulovat:

(a) vhodným návrhem, umístěním a výběrem pracovních prostorů se zřetelem
- k navrhovanému a předvídatelnému využití a k budoucí údržbě,
- ke stavebnímu provedení respektujícímu nejlepší praxi PZH,
- k dodržování specifikací kontraktu, právních předpisů a norem;

(b) vhodným návrhem a výběrem zařízení se zřetelem
- k rámci technických norem, jakož i lidských faktorů týkajících se montáže, používání, vyřazování
z provozu,
 demontáže a likvidace (včetně zneškodňování odpadů),
- k veškerým příslušným zkušenostem na úseku PZH, které získali uživatelé zařízení za podobných
okolností;

(c) vhodným návrhem pracovních systémů se zřetelem k dokumentovaným pracovním postupům a
příslušné praxi vedoucích pracovníků.

Administrativní opatření
Dokumentované postupy a pracovní návody je třeba zavést tam, kde jejich absence může mít nepříznivý vliv
na bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí.

Dokumentované postupy a pracovní návody musí být
(a) sestaveny tak, aby se práce vykonávala co nejjednodušším a nejúčinnějším způsobem se zřetelem na

bezpečnost a ochranu zdraví operátora a ostatních osob při každé operaci i s ohledem na možnost
selhání lidského činitele,

(b) integrovány do existujících systémů řízení jakosti nebo environmentálního managementu.
Tyto postupy musí navrhovat a přezkoumávat kompetentní osoby za spoluúčasti zaměstnanců, kterým má být
příslušný pracovní úkol svěřen.
Zaměstnance je třeba vyškolit, aby věděli, proč a kdy jsou tyto postupy zapotřebí a byli schopni je
kvalifikovaně používat.
Postupy je třeba pravidelně přezkoumávat také tehdy, dojde-li ke změnám zařízení, procesů nebo surovin.

Provozní opatření
K zajištění trvalého provozu při minimálním riziku je zapotřebí vhodný systém údržby strojů a zařízení (včetně
preventivní údržby, nikoli však bezpodmínečně nápravné údržby). Je třeba podrobně stanovit úkoly údržby a
provést účinné plánování s cílem identifikace nebezpečí a minimalizace rizika během údržbových prací.

K provozním regulačním opatřením patří:

(a) povolení k vysoce rizikové práci (pro vykonávání prací spojených s vysokým rizikem, např. práce
v prostředí s nebezpečím výbuchu) - povolení musí být podepsána a datována;



(b) vyhrazené pracovní prostory, např. pro svařování nebo pro práci s výbušninami;

(c) skladování a doprava nebezpečných nákladů a manipulace s nimi;

(d) používání výstražných značek, zřetelné označení.

Nákup zboží a služeb
Systém nákupu zboží a služeb, včetně údržby, musí zajistit, aby nakupované zboží a služby, tj. dodavatelé a
subdodavatelé, splňovali požadavky organizace týkající se PZH.
Při uvádění zboží a služeb na pracoviště musí organizace uplatnit přístup zahrnující identifikaci a hodnocení
nebezpečí a regulaci rizika za spoluúčasti všech osob, kterých se záležitost přímo dotýká, například členů
vrcholového vedení, zaměstnanců, včetně nákupčích, zástupců zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů
(konstruktérů, výrobců, servisních techniků).
Přitom je třeba, aby dodavatelé byli informováni o potenciálních rizicích, která jsou s pracovištěm organizace
spojena. Bez ohledu na povinnosti dodavatele uvedené v dokumentaci kontraktu však organizace zůstává
odpovědná za bezpečné pracovní metody, postupy a zařízení na pracovišti.
Organizace musí mít vypracované postupy pro výběr dodavatelů, kteří vykonávají práce v provozních
prostorách organizace nebo na jejím majetku.

Dodavatelé musí být vybíráni podle své schopnosti provádět sjednanou práci kvalifikovaným bezpečným
způsobem, a nikoli pouze podle ceny.

Při výběru dodavatelů může být nápomocný tento seznam kontrolních otázek:

(a) vhodnost politiky PZH dodavatele;

(b) odborná způsobilost zaměstnanců dodavatele;

(c) registrace a licence, pokud jsou zapotřebí;

(d) shoda s veškerou politikou a postupy PZH organizace, včetně podmínek vstupu na pracoviště;

(e) pracovní plány a postupy dodavatele, zajišťujícími, aby pracovní metody, materiály a zařízení
odpovídaly předpisům, normám a pravidlům praxe pro PZH;

(f) vhodnost lidských a materiálních zdrojů pro splnění výše uvedených požadavků;

(g) vhodnost systému dozoru.

Uvedené požadavky musí být součástí kontraktu.

Je proto nutné, aby organizace měla postupy umožňující náležitou kontrolu prací pro zajištění řádného plnění
požadavků kontraktu. Příklady:

(i) provádění auditů na pracovišti;

(ii) prověrky registrací, licencí a certifikátů;

(iii) udržování kontroly nad vstupem na pracoviště a nad postupy a záznamy činnosti na pracovišti;

(iv) ověřování vhodnosti prováděného dozoru.

5. Řízení provozu objektu nebo zařízení
5.1 V rámci řízení provozu objektu nebo zařízení jsou zpracovány, přijaty a zavedeny postupy

zajišťující bezpečné provádění všech, z hlediska bezpečnosti důležitých činností včetně údržby
a trvalého nebo přechodného zastavení provozu objektu nebo zařízení.

5.2 Postupy, instrukce a metody pro zajištění bezpečného výkonu činností jsou připravovány ve
spolupráci se zaměstnanci, kteří je budou provádět.

5.3 Psané postupy, instrukce a metody se pravidelně aktualizují a zpřístupňují všem zaměstnancům,
jejichž činnosti se dotýkají. Dokumentace může v jednotlivých bodech odkázat na související
podnikové předpisy.

Provozovatel v rámci zavádění a udržování řídících mechanismů zajišťujících prevenci havarijních stavů dbá,
aby přijatý systém řízení provozu objektu nebo zařízení ve svém důsledku nejen umožňoval, ale i vyžadoval
bezpečné provádění činností, které svými možnými vlivy představují resp. vykazují:

a) rizikový potenciál (zdroj rizika),
b) nepřijatelnou míru rizika (zvýšená pravděpodobnost nežádoucích projevů a důsledků).

Provozovatel provede interní posouzení existujících provozních činností z hlediska bezpečnosti.
Pro činnosti vyhodnocené jako rizikové zpracuje a zavede tzv. bezpečné postupy, instrukce, pokyny (dále jen
postupy). Tyto postupy musí být zdokumentované, ověřené a zpracovávané ve spolupráci se zaměstnanci,



kteří tyto činnosti budou vykonávat. Pro bezpečné postupy musí být organizačně řídícím dokumentem
stanovena povinnost pravidelného přezkoumávání, příp. aktualizování a důsledného seznamování
zaměstnanců se změnami.

Jedná se zejména o:
- výstavbu a spouštění provozů, procesů, zařízení,
- bezpečný provoz a údržbu,
- výběr a kontrolu dodavatelů a spolupracujících organizací,
- kontrolní a inspekční činnost,
- odstavení a likvidace zařízení.

6. Řízení změn v objektu nebo zařízení
6.1 V rámci systému řízení objektu nebo zařízení řízení jsou zpracovány, přijaty a zavedeny bezpečné

postupy pro plánování a provádění změn stávajících objektů, zařízení nebo provozů včetně
skladování. Plánované změny se posuzují z hlediska jejich vlivu na bezpečnost provozu.

6.2 Pozornost se věnuje především změnám v  personálním obsazení, technickém řešení,
technologických postupech, programovém vybavení a změnám vnějších podmínek, které mohou
ovlivnit vznik a následky závažných havárií.

6.3 Postupy pro řízení změn jsou využívány i při návrhu a realizaci nových výrobních a skladovacích
zařízení a procesů.

Provozovatel musí prokázat, že zavedl bezpečné postupy pro plánování změn, návrh a zavádění nových
zařízení, provozů nebo skladovacích zařízení.
Jedná se o popis zavedeného systému pro plánování a řízení změn zahrnující všechny faktory, které mohou
ovlivnit bezpečnost provozu.

V popisu zásad pro návrh a zavádění nových zařízení a provozů musí být vysvětleno jak:
- jsou stanoveny odpovědnosti za přípravu návrhu,
- je zajištěno dokumentování návrhu,
- je zajištěno, aby bezpečnost byla implementována do projektovaného zařízení nebo provozu a jak je

zajištěno, aby byla zahrnuta a realizována již od úvodních fází návrhu,
- jsou definována, dokumentována a zavedena bezpečnostní opatření včetně poskytování informací,

výcviku a dodatečných postupů,
- jak jsou zavedeny kontrolní činnosti a zajištěno provádění korekcí a úprav.

Popis zahrnuje i systém trvalých, dočasných a naléhavých změn.

Systém řízení změn musí dokumentovat způsob:
- rozhodování o závažných změnách,
- definování změn,
- odpovědnosti za iniciování a provádění změn,
- identifikace a dokumentace změn,
- implementování bezpečnostních aspektů do prováděných změn, provádění hodnocení o stanovení

priorit včetně příslušné dokumentace a kontroly,
- následujících kontrol po provedení změn.

7. Havarijní plánování
7.1 Pro havarijní plánování se přijmou, zavedou a dokumentují

a) postupy zjišťování předpokládaných havarijních situací vycházejících ze zjištěných zdrojů rizik
závažných havárií,

b) způsoby ověřování a posuzování, zda havarijní plány odpovídají zjištěným havarijním situacím.

Plány opatření při mimořádných událostech
Je nezbytné, aby provozovatelé objektů a zařízení zařazených do skupiny A a B dle zákona č. 353/1999 Sb.,
o prevenci závažných havárií, měli předem připravené plány opatření pro mimořádné události a pravidelně je
testovali, aby při skutečné mimořádné události byla připravena přiměřená odezva. Přitom citovaný zákon
požaduje, aby provozovatelé skupiny B měli tyto plány opatření pro mimořádné události zpracovány ve formě
vnitřního havarijního plánu.



Je třeba počítat se závažnými událostmi, jako jsou požáry, exploze nebo přírodní katastrofy, které ohrožují
provozuschopnost organizace. Je nutné vypracovat plány opatření a postupy při mimořádných událostech a
pravidelně je testovat. Měly by být přezkoumány kompetentními pracovníky hasičského záchranného sboru,
policie apod. U větších organizací by plány opatření při mimořádných událostech měly být koordinovány
s regionálními plány nouzových opatření (vnější havarijní plán, okresní havarijní plán).

Postupy a opatření při mimořádných událostech musí zahrnovat:
(a) výstražné a poplašné systémy;

(b) organizaci a povinnosti při mimořádných událostech;

(c) seznam klíčových pracovníků;

(d) údaje týkající se tísňových služeb (např. hasičského sboru, asanačních služeb);

(e) plány interní a externí komunikace;

(f) plány školení a testování jeho účinnosti;

(g) dostupná záchranná zařízení, udržovaná v dobrém stavu;

(h) souhrn informací užitečných pro tísňové služby;

(i) plán činností při vzniku havárie.

Plán činností prováděných při vzniku havárie
Při přípravě plánu činností je třeba vzít v úvahu:

- změny materiálů a látek,

- změny v oblasti služeb majících vliv na havarijní připravenost,

- nové poznatky a vývoj techniky,

- změny v oblasti lidských zdrojů včetně změn dodavatelů,

- příčiny a poznatky z havárií, ke kterým došlo v minulosti,

- poznatky z nácviku činností prováděných při vzniku havárie.

Plán obnovy po závažných haváriích (POZH)
Organizace musí zavést POZH jako součást svých plánů opatření při mimořádných událostech; účelem plánu
je přispět po skončení události k co nejrychlejšímu zotavení zaměstnanců a obnově zařízení. POZH pomáhá
zaměstnancům, kteří nebyli zraněni, avšak byli například svědky nehody, překonat traumatický šok a
minimalizovat dobu potřebnou, aby organizace obnovila normální provoz. POZH je užitečný v takových
situacích, jako jsou dozvuky neštěstí na pracovišti, ozbrojené loupežné přepadení nebo fyzické ohrožení
zvenčí. Zaměstnancům, kteří nebyli fyzicky postiženi, avšak trpí psychickými následky, je třeba dát možnost,
aby se z otřesu vzpamatovali, vyslechnout je a poskytnout jim radu.
Na pomoc traumatizovaným osobám lze přizvat pouze příslušně kvalifikované poradce. Jejich účast lze
vyžádat uzavřením kontraktu s některou ze specializovaných organizací nebo může být na ni pamatováno
v rámci plánu opatření při mimořádných událostech.

Součástí POZH musí být:
(a) stanovení povinností, včetně koordinace a iniciace;
(b) způsob uvolnění z psychického otřesu, jestliže traumatizované osoby jsou schopny ihned po události

o ní v důvěrném prostředí hovořit;

(c) vyslechnutí osob, jehož účelem je pomoci zaměstnancům i dalším osobám, aby využili svých vlastních
rozumových schopností k překonání emocionálních následků vážných nehod;

(d) poradenská pomoc, pokud je nutná trvalejší terapie (může být zapotřebí poskytnout pomoc též rodinám
postižených pracovníků);

(e) požadavky vyplývající z právních předpisů a podmínek pojištění, např. určité kroky podniknuté bez
souhlasu likvidátora škod mohou ohrozit platnost pojistné smlouvy.

8. Sledování plnění programu
8.1 Stanoví se, zavedou se a dokumentují se postupy pro průběžné sledování plnění stanovených

úkolů vyplývajících z programu.
8.2 Průběžně se sledují dosahované výsledky plnění úkolů, porovnávají se stanovenými cíli tak, aby

mohly být zjištěny odchylky plnění úkolů a analyzovány jejich příčiny.



8.3 Stanoví se, zavedou se a dokumentují postupy pro provádění nápravných opatření.
8.4  V rámci sledování se zavede systém hlášení o nehodách (poruchy, havárie), včetně nehod bez

následků, a to především těch, které vznikly v souvislosti se selháním ochranných systémů.
8.5 Stanoví se postupy evidence a vyšetřování nehod, včetně nehod bez následků, a postupy pro

provádění nápravných opatření.

Měření a monitorování
Organizace musí měřit, monitorovat a vyhodnocovat svou úroveň PZH a činit preventivní a nápravná opatření.

Měření, monitorování a vyhodnocování jsou klíčovými činnostmi, které zajišťují, aby organizace postupovala
v souladu se svou politikou PZH, s cíli a úkoly na úseku PZH, jakož i s výchozím plánem a pozdějšími plány.
V některých případech vyžadují kontrolu a zkoušky právní předpisy.

Je třeba vytvořit systém měření, monitorování a vyhodnocování dosažené úrovně PZH s použitím ukazatelů
úrovně prevence.

Výsledky je třeba analyzovat a použít ke stanovení oblastí, kde bylo dosaženo uspokojivého stavu a činností,
které vyžadují nápravu a zdokonalení.

Musí být zavedeny vhodné postupy, jimiž se zajistí spolehlivost údajů, jako je kalibrace přístrojů, zkušebních
zařízení a výpočetní techniky.

Měření
Provozovatel musí zavést a udržovat postupy a činnosti pro průběžné posuzování a hodnocení splnění všech
požadavků PZH. Jedná se o zavedení systémů a mechanismů pro identifikace nesouladu s požadavky a
zavádění korektivních opatření.

Postupy musí zahrnovat i systémy evidence a sledování havárií včetně skoro nehod, poruchy a selhání
bezpečnostních systémů a jejich vyšetřování i způsob, jakým jsou poznatky z těchto událostí dále využívány.

V rámci programu PZH je nutné, aby pozorovatel zavedl jak pasivní, tak i aktivní monitoring.

Pasivní monitoring je pouze jedním z prostředků pro posuzování „výkonu” a zdrojem informací umožňujících
získat poučení o příčinách nehod a havárií. V rámci pasivního monitoringu jsou sledovány:

- havárie definované zákonem č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií,

- havárie, nehody (včetně pracovních úrazů),

- ostatní závažné události vedoucí ke škodám a ohrožení životního prostředí,

- skoro nehody - události, včetně chybného a nebezpečného chování, s možností vzniku závažných
následků pro zdraví lidí i pro životní prostředí,

- pracoviště s výskytem rizik a nebezpečné pracovní podmínky,

- poruchy, chyby a nedostatky, které se vyskytují v řídícím a kontrolním systému se zvláštním zřetelem
k prevenci závažných havárií a omezování jejich následků.

Z hlediska prevence je pasivní monitoring nedostatečný. Nízký počet nehod a úrazů ještě nezajišťuje, že rizika
havárií jsou pod kontrolou. Zvláště to platí pro objekty a zařízení s rizikem závažných havárií, u kterých
pravděpodobnost vzniku havárie je velmi nízká, ale následky mohou být závažné.
U takovýchto objektů je pouhá statistická evidence nehod nedostatečným a nespolehlivým indikátorem
bezpečnosti a úrovně prevence ohrožení životního prostředí. Spoléhání pouze na tento ukazatel může vést
k vážným důsledkům. Proto je nezbytné zavést aktivní monitoring, který bude zaměřen na sledování:

- plnění úkolů a dosažení schopných cílů programu PZH přiděleným jednotlivým zaměstnancům nebo
skupinám (týmům),

- funkce řídícího a kontrolního systému,

- funkce systému posuzování bezpečného výkonu činnosti a jednáním obsluhy zaměstnanců a
zaměstnanců dodavatelských organizací ve vztahu k PZH,

- periodického prověřování bezpečnostní dokumentace a podnikových norem ovlivňujících úroveň PZH,

- periodického prověřování úrovně znalosti a kvalifikace vedoucích pracovníků, obsluhy a zaměstnanců
potřebné pro zajištění odpovídající úrovně PZH,

- bezpečného chování všech zaměstnanců.
Rozsah a hloubka sledování je závislá na závažnosti možného následku selhání.

Využití poznatků z monitorování



Provozovatel musí zavést zajišťující nápravu chyb a nedostatků zjištěných při monitorování.

Tento systém umožňuje:

- včasné vyhodnocení bezpečnostních rizik,

- včasné přijetí korekčních (bezpečnostních) opatření,

- stanovit odpovídající úroveň sledování (vychází z možných následků),

- určit bezprostřední příčiny,

- určit příčiny spočívající v oblasti řízení.
Systém prevence je zaměřen jak do oblasti technických komponent, tak i do oblasti lidského činitele.

9. Kontrola a audit
9.1 Přijmou se a zavedou se postupy pro periodické a systematické prověřování a hodnocení plnění

programu a efektivnosti řízení bezpečnosti.
9.2 Výsledky kontrol a další zjištění se dokumentují.
9.3 Výsledky kontrol projedná vedení provozovatele a na jejich základě je případně aktualizován

program a z něho vyplývající činnosti.
9.4 Zvláštní formou kontroly je audit, který je prováděn nezávislou organizací. Výsledky auditu

slouží jako objektivní ukazatel funkce systému řízení bezpečnosti.

Kontrola a zkoušení
Organizace musí zavést a udržovat postupy pro plánování a průběžné provádění kontroly, zkoušení a
monitorování se zřetelem k plnění stanovených cílů a úkolů na úseku PZH. Frekvence těchto kontrol a
zkoušek má být přiměřená předmětu kontroly, zkoušení nebo monitorování. Obecně:

(a) zaměstnanci provádějící kontrolu, zkoušení a monitorování musí i mít vhodnou kvalifikaci a zkušenost;

(b) je třeba uchovávat záznamy z průběžné kontroly, zkoušení a monitorování (s podrobným uvedením
pozitivních i negativních nálezů), které mají být k dispozici příslušným vedoucím zaměstnancům ,
zaměstnancům a dodavatelům;

(c) je třeba používat vhodné zkušební zařízení a postupy, aby bylo zajištěno dodržování předpisů a norem
vztahujících se k PZH.

Jako příklady postupů nezávislé kontroly lze uvést:

(a) kontrolu potenciálně nebezpečných procesů k ověření účinnosti regulačních opatření;

(b) kontrolu zařízení, jako jsou tlakové nádoby, zda vyhovují stanoveným požadavkům, např. předpisů;

(c) kontrolu pracovních prostor k ověření, zda se dodržují specifická místní pravidla bezpečnosti;

(d) kontrolu pracovišť k ověření účinnosti regulačních opatření a k demonstraci závazku vedení organizace
vůči programu PZH.

Tyto kontroly mohou provádět příslušně kompetentní pracovníci, jako jsou bezpečnostní technici nebo vedoucí
pracovníci.
Je třeba mít zavedeny postupy pro opatření v případě výsledků, které neodpovídají normám nebo mezním
hodnotám expozice anebo vykazují anomální trendy.

Audit
Pravidelné audity programu PZH jsou nezbytné k ověření, zda je systém (včetně politiky organizace, cílů a
úkolů, programu managementu, regulačních opatření a programu auditů) správně zaveden a udržován a zda
organizace naplňuje cíle úrovně PZH stanovené její politikou na tomto úseku.
Audity musí y být přiměřené a efektivní, měli by je objektivním způsobem provádět kompetentní zaměstnanci
nezávislí na prověřovaných činnostech s použitím uznávané metodiky, aby byla zajištěna důslednost auditu a
jeho výsledku. Frekvenci auditů je třeba stanovit na základě přezkoumání dřívějších výsledků a podle povahy
nebezpečí zjevně spojených s pracovištěm, pracovními metodami nebo činnostmi.
Výsledky auditu musí používat vrcholové vedení v procesu přezkoumávání managementu.
Vedle svého programu interních auditů se některé organizace rozhodly provádět externí audity svého
programu PZH. Externí audity mohou být užitečné tím, že poskytují nezávislejší posouzení úrovně PZH a
mohou být při nich využity odborné znalosti, kterými organizace nedisponuje. Externí audity PZH provádí řada
organizací soukromého i veřejného sektoru.

Popis systému zajištění a provádění auditů musí obsahovat:



a) účel auditu,

b) odpovědnost za program celkového auditu a provedení dílčích auditů,

c) zdroje včetně personálních potřebné k provedení auditů (náklady za provedení expertíz, měření,
technické podpisy apod.),

d) plán a postup provedení auditů,

e) provedení auditu (popis kdy a kde budou použity dotazníky, kontrolní listy, interview, pozorování,
měření),

f) postup poskytování informací o výsledcích auditů,

g) postup a způsob realizace opatření vyplývajících z následků auditů,

h) postup pro následné sledování adekvátnosti přijatých a realizovaných opatření.

Nápravná a preventivní opatření
Nálezy, závěry a doporučení, které jsou výsledkem kontroly a zkoušení, auditů a jiného přezkoumávání
programu PZH, je třeba dokumentovat a určit nezbytná nápravná a preventivní opatření.

Nápravná opatření se přijímají po určité události za účelem řešení problémů a zajištění, aby se událost
neopakovala.

Preventivní opatření jsou předběžná a zahrnují kroky, které je třeba podniknout dříve, než se problémy objeví.
Vedení organizace musí zajistit, aby tato nápravná a preventivní opatření byla řádně zavedena a poté aby se
systematicky sledovala jejich účinnost. Rovněž je třeba, aby se:

(a) nápravná opatření přijímala, jestliže byla kontrolou, zkoušením a monitorováním zjištěna neshoda
s požadavky PZH,

(b) provádělo náležité vyšetřování ke zjištění jak bezprostředních tak základních příčin jakéhokoli
nedostatku,

(c) nálezy analyzovaly a vyhodnocovaly, aby bylo možno plánovat a zavádět nápravná a preventivní
opatření.

Vyšetřování nehod
Vyšetřování nehod je příležitostí k přezkoumání řady aspektů fungování programu PZH organizace, např.
školení, identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizika a připravenosti na mimořádné události. Vedení
organizace musí co nejdříve po nehodě vydat pověření k vyšetření nehody a sestavit vyšetřovací tým. Složení
vyšetřovacího týmu závisí na skutečných nebo potenciálních důsledcích nehody. Hlavním cílem vyšetřování
nehody je určit regulační opatření, která zabrání, aby se nehoda opakovala. Je třeba se zaměřit spíše na
identifikaci nedostatků v systému než na připisování viny.

K tomu, aby se zabránilo opakování nehody, je nutno provést určitou změnu. Změny mohou být nákladné, což
může ovlivnit podnikatelská rozhodnutí týkající se organizace a vykonávání prací. Vedení organizace by se
mělo podílet na přezkoumání a realizaci doporučení, která vyšetřovací tým nehody navrhl. Povinností vedení
je potřebná opatření schválit, rozpracovat a zajistit nezbytnými zdroji.

Hlavní stadia vyšetřování nehody jsou:

(A) Shromáždění objektivních informací a stanovení faktů. Shromážděné údaje se zpravidla týkají faktorů,
které souvisejí se strojním zařízením, prostředím a lidským činitelem (se zřetelem k identifikaci
nebezpečí, hodnocení a regulaci rizika, sledu událostí, pracovním postupům, školení, zapracování,
dozoru a opatřením pro případ mimořádné události).

(B) Separování faktorů, které k nehodě přispěly (tj. nehody mohou mít více příčin a mezi faktory příčin
může existovat mnoho interakcí).

(C) Stanovení nápravných a preventivních opatření (vyšetřovací tým nehody musí navrhnout opatření
doporučená k eliminaci nebo k úpravě faktorů, které nehodu způsobily nebo ovlivnily sled událostí při
nehodě).

(D) Vypracování zprávy (zpráva musí obsahovat návrh plánu opatření k projednání a realizaci vrcholovým
vedením a s jejími závěry musí být seznámeni zaměstnanci).

Přezkoumání programu PZH
Výkonné vedení organizace musí ve vhodných intervalech provádět přezkoumání programu PZH, aby zajistilo
jeho trvalou přiměřenost a účinnost při naplňování politiky a cílů organizace na úseku PZH.



Přezkoumání programu PZH je třeba provádět v dosti širokém rozsahu, aby se zabývalo otázkami PZH, které
souvisejí se všemi činnostmi, výrobky nebo službami organizace, včetně jejich vlivu na výkonnost organizace.
Přezkoumání programu PZH musí zahrnovat:

(a) vyhodnocení vhodnosti politiky PZH;

(b) přezkoumání cílů a úkolů na úseku PZH a ukazatelů úrovně PZH;

(c) nálezy z auditů programu PZH;

(d) vyhodnocení efektivnosti programu PZH a potřeby jeho změn z hlediska:

(i) změn právních předpisů;

(ii) změn v předpokladech a požadavcích zainteresovaných stran;

(iii) změn ve výrobcích nebo službách organizace;

(iv) změn ve struktuře organizace;

(v) vědeckotechnického pokroku, včetně pokroku v epidemiologii;

(vi) zkušeností získaných při nehodách PZH;

(vii) preferencí trhu;

(viii) zpráv a komunikace;

(ix) informační zpětné vazby (zejména ze strany zaměstnanců).
Přezkoumání prováděná vedením organizace jsou klíčovým prvkem systému managementu; jsou příležitostí
pro vrcholové vedení, aby pravidelně vyhodnocovalo fungování systému a jeho trvalou stabilitu při měnících
se podmínkách a provádělo úpravy k zajištění a zvýšení jeho efektivnosti.

Soustavné zdokonalování
V programu PZH je zabudován princip soustavného zdokonalování. Toho se dosahuje neustálým
vyhodnocováním úrovně programu PZH v porovnání s politikou PZH a cíli a úkoly na úseku PZH a se
zaměřením na zjišťování možností ke zdokonalení.
Proces soustavného zdokonalování musí:

(a) určovat oblasti, kde existuje možnost zdokonalení programu PZH, které povede ke zvýšení úrovně
PZH;

(b) stanovovat základní příčinu (příčiny) nedodržení požadavků nebo nedostatků;

(c) rozpracovat a realizovat plán (plány) nápravných a preventivních opatření k odstranění těchto
základních příčin;

(d) ověřovat účinnost nápravných a preventivních opatření;

(e) dokumentovat veškeré změny v postupech, které vyplynuly z procesu zdokonalování.

10. Použité zkratky
SM BOZP  - systém managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
PZH  - prevence závažných havárií
POZH  - plán obnovy po závažných haváriích
Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 29. června 2001.
V Praze dne 20. června 2001

Ing. Karel Bláha, CSc., v. r.
ředitel odboru environmentálních rizik



Příloha č. 1
Dokumentace o organizaci a zajištění realizace programu PZH

Dokumentace o organizaci musí obsahovat:
! organizační schémata doplněná uvedením úloh a odpovědností jednotlivých článků a funkčních míst

působících v rámci programu prevence,

! dokumenty o provedené identifikaci a hodnocení rizik zahrnující popis a vysvětlení přístupů a postupů
užitých při identifikování a hodnocení rizik v jednotlivých fázích života objektu nebo zařízení.

Jedná se zejména o tyto popisy:

! popis metod užitých při

- výběru objektu nebo zařízení,

- projektu objektu nebo zařízení, přípravě jejich provozu a změnách včetně odkazů na analýzy rizik,
které se prováděly na objektu nebo zařízení v minulosti,

- výstavbě, instalaci a uvádění do provozu,

- spouštění (najíždění), provozu a odstavení za normálních i mimořádných podmínek,

- rutinní i mimořádné údržbě,

- možných poruchách a nehodách včetně těch, které jsou způsobeny vadou součástek i materiálu,
vnějšími událostmi, lidským činitelem nebo systémem řízení.

! popis nebo odkaz na metodiky použité pro identifikaci a hodnocení rizik způsobených vnějšími faktory
jako:

- povětrnostní vlivy (nadměrná teplota, vítr aj.),

- živelné pohromy (povodeň, požár aj.),

- aktivity okolních subjektů (podniků),

- vliv dopravy (silniční, železniční, letecká, vodní).

- popis, jak byl vzat v úvahu vliv lidského činitele, jeho chování, spolehlivosti a možného selhání.

- popis dokládající, jak poznatky zjištění při identifikaci a hodnocení rizik byly využity při stanovení
technicko-organizačních preventivních opatření a opatření směřujících ke zmenšení možných škod.

- popis, jak je zajištěno trvalé sledování účinnosti preventivních opatření a jejich zlepšování.

! popis výše a alokace zdrojů včetně lidských a finančních

! popisy úloh jednotlivých zaměstnanců vedení v programu prevence od členů vrcholového vedení, přes
mistry      a operáty až po údržbáře,

! popis způsobu odborné podpory v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí zajištěné pro
jednotlivé úrovně řízení.

! popis způsobů identifikování absence klíčových zaměstnanců a přijetí potřebných opatření,

! popis způsobů zajištění odpovídající úrovně kontrolní činnosti včetně uvedení příslušných
organizačních opatření a zajištění potřebné odborné úrovně zaměstnanců vykonávajících tuto činnost,

! popis způsobu identifikování odchylek od plnění cílů,

! popis způsobu vyhodnocení poznatků a přijímání nápravných opatření,

! popis způsobu zajištění odpovídající úrovně řízení

! popis způsobu výběru, výcviku zaměstnanců a obsazování klíčových funkcí v programu prevence,

! přehled odpovídajících kvalifikačních požadavků (vzdělání, znalosti, schopnosti) na pracovníky na
všech úrovních řízení programu prevence, specialisty, operátory, pracovníky údržby a kontroly.

! popis způsobu identifikování potřeb přípravy a výcviku klíčových zaměstnanců programu prevence
včetně jejich zástupců,



! popis způsobu poskytování informací, instrukcí a výcviku včetně zajištění komunikace mezi klíčovými
pracovníky,

! popis způsobu evidence účastníků výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti,

! popis způsobu dalšího zvyšování znalosti a dovednosti pracovníků,

! popis způsobu zajištění odborné podpory a služeb jak z interních, tak i z externích zdrojů.

! popis, jak je zajištěna účast zaměstnanců na realizaci program prevence obsahující

- způsob zajištění účasti a podpory účasti zaměstnanců na realizaci programu prevence,

- způsob zajištění účasti zaměstnanců spolupracujících organizací (subdodavatelů) na realizaci
programu prevence,

- způsob podpory informování a informací důležitých pro prevenci havárií,

! popis způsobu zabezpečení účasti zaměstnanců, příp. i zaměstnanců dodavatelských organizací při:

- přípravě podnikových směrnic v oblasti prevence závažných havárií,

- přípravě a návrhu změn a modifikací,

- přípravě na řešení mimořádných událostí a havarijních situací,

- identifikaci a hodnocení rizik,

- vyšetřování nehod,

- kontrolách a auditech.

! popis, jak je zajištěna a prováděna spolupráce s dalšími organizacemi, tj. s:

- organizacemi a podniky, které mohou být havárií ohroženy,

- subdodavateli a jejich zaměstnanci,

- organizacemi hasičského záchranného sboru a zásahovými jednotkami,

- ostatními organizacemi působícími v oblasti havarijního a krizového řízení,

- organizacemi poskytujícími potřebné odborné služby.

! popis, jak je v  organizaci zajištěna komunikace včetně způsobu získávání potřebných informací a
popisu informačních toků zahrnující:

- prezentaci přijatých cílů a zásad PZH,

- dokumentující úkoly a odpovědnost za jejich realizaci,

- dokumentování a publikování odpovídajících plánů a cílů,

- dokumentování klíčových systémů řízení rizik a souvisejících postupů, směrnic a instrukcí (např.
bezpečnostní postupy a směrnice),

- záznam o plnění bezpečnostních plánů a cílů,

- záznam a publikování informací o zajištění bezpečnosti objektů a zařízení,

- dokumentace o aktualizaci, změnách, distribuci materiálů a informací,

- přehled o způsobech zajištění formálních a neformálních diskusí vztahujících se k prevenci
závažných havárií.

! popis způsobu zajištění komunikace s externími organizacemi, tj.

- komunikace s organizacemi potenciálně ohroženými možnou havárií a projednání havarijního plánu,

- komunikace s příslušnými orgány státní správy a samosprávy a projednání havarijního plánu,
- komunikace s veřejností.


