Karta BOZP pro profesi: Veterinární lékař – veterinární asistent
Stručný výčet prováděných pracovních činností:
• Samostatné provádění veterinárních úkonů veterinárním lékařem a vybraných veterinárních úkonů veterinárním asistentem.
• Seřizování s obsluha veterinárních přístrojů a zařízení.
• Preventivní podávání veterinárních přípravků a přípravků, které nejsou vázány na předpis veterinárního lékaře (veterinární asistent).
• Koordinace provádění koupelí zvířat a postřiků.
• Léčení nemocných nebo zraněných zvířat pod vedením veterinárního lékaře (veterinární asistent).
• Poradenská činnost v oblasti chovu zvířat.
• Kontrola a dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat.
• Spolupráce při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek chovu zvířat a požadavků na pohodu zvířat (veterinární asistent) pod vedením veterinárních lékařů a na jejich odpovědnost.
• Spolupráce při kontrole označování a evidence zvířat (veterinární asistent) pod vedením veterinárních lékařů a na jejich odpovědnost.
• Spolupráce při kontrole plnění opatření stanovených ve schválených ozdravovacích programech, při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek
a požadavků na zacházení se živočišnými produkty, při prohlídce jatečných zvířat a masa pod vedením veterinárních lékařů a na jejich odpovědnost.
• Vedení příslušných lékařských záznamů a veterinární dokumentace.
Charakteristika místa výkonu práce:
Veterinární lékař poskytuje zvířatům preventivní, diagnostickou, léčebnou péči a poskytuje poradenství v oblasti chovu zvířat a ochrany zdraví zvířat. Samostatný
veterinární asistent provádí vybrané veterinární úkony v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních. Pracovní úkony jsou prováděny v lékařské ordinaci nebo jiných
vnitřních nebo vnějších prostorách u zákazníka a to celoročně.
Kvalifikační požadavky:
Nejvhodnější kvalifikace k výkonu povolání veterinárního lékaře je magisterský studijní program v oboru veterinární lékařství, všeobecné veterinární lékařství nebo magisterský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie a Osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární, léčebné a preventivní činnosti podle zákona
č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky. K výkonu povolání veterinární asistent je nejvhodnější bakalářský studijní program v oboru veterinární lékařství nebo v oboru veterinářství.
Relevantní mimořádné provozní události:
• Poranění při zakopnutí, uklouznutí a pádu souvisejícího s pohybem
pracovníka na venkovním nebo vnitřním pracovišti.
• Poranění při práci s lékařskými nástroji (bodnutí, říznutí,
pohmoždění apod.).
• Riziko zasažení elektrickým proudem při práci s elektrickými
zařízeními a přístroji.
• Riziko práce se zdroji ionizujícího záření (radiodiagnostické
vyšetření zvířat).
• Nepříznivé mikroklimatické podmínky (zátěž chladem a teplem).
• Vznik poranění při vyšetřování zvířat, při manipulaci se zvířaty nebo
při napadení agresivním zvířetem (poškrábání, kousnutí, kopnutí,
přiražení, zavalení, náraz, přišlápnutí apod.).
• Působení biologických činitelů na člověka (viry, bakterie,
endoparaziti, buněčné kultury).
• Poškození pohybového ústrojí v důsledku špatné nebo často se
opakující ruční manipulace se zvířaty nebo při zaujímaní
nepřijatelných pracovních poloh při práci.
• Riziko vysoké psychické zátěže (stresu).
• Poškození zdraví v důsledku vzniku dopravní nehody.
Rizikové faktory:














Prach
Chemické látky
Hluk
Vibrace
Fyzická zátěž
Pracovní poloha
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Psychická zátěž
Neionizující záření a elektromagnetická pole
Zraková zátěž
Práce s biologickými činiteli
Zvýšený tlak vzduchu

Doporučené
kategorie práce:
1–2–3–4
1–2–3–4
1–2–3–4
1–2–3–4
1–2–3
1–2–3
1–2–3–4
1–2–3–
1–2–3
1–2–3
1–2–3
1–2–3–4
1–2–3–4

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům:
• Vykonávání práce pouze osobami s příslušnou kvalifikací a zdravotní způsobilostí pro
danou činnost.
• Seznámení pracovníků se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce a s faktory
pracovních podmínek a opatřeními přijatými proti jejich nežádoucímu působení na lidské
zdraví.
• Školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech BOZP, seznámení se způsobem
organizace práce a pracovních postupů v souvislosti s chovem zvířat.
• Přísný zákaz konzumace alkoholu a jiných návykových látek před prací a v jejím průběhu.
• Při práci dodržovat stanovené pracovní postupy a organizaci práce, používat stanovené
pracovní pomůcky a OOPP.
• Veškeré přístroje, technická zařízení, pomůcky a vybavení používat pouze ke stanoveným
účelům; před zahájením výkonu práce nutno provést jejich kontrolu, dbát na jejich
pravidelné revize.
• Vyškolení zaměstnanců v oblasti poskytování první pomoci a jejich vybavení prostředky
pro její zajištění.
• Bezpečné nakládání s nebezpečnými odpady.

Výsledné zařazení
do kategorie práce a přijatá
opatření pro minimalizaci
zdravotních rizik (doplňte):

Základní právní předpisy,
které se týkají výkonu práce
(v platném znění):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 262/2006 Sb.
Zákon č. 309/2006 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Nařízení vlády č. 27/2002 Sb. 	
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb.
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

§ 2, 4, 5, 6
§ 2, 3, 4, 5 Přílohy
§ 3, 4
Příloha
§ 3–5

Četnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb.): Č etnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb.): 1 x za 2 roky bez
ohledu na věk zaměstnance.
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Seznam nebezpečí

lebka

Mechanická nebezpečí
Padající předměty
Odletující částice
Ostré hrany
Pohybující se části zařízení
Pohybující se předměty
Kluzký / nestabilní povrch
Špičaté předměty
Látky pod tlakem nebo za sníženého
tlaku
Zvířata
Chemická nebezpečí
Nebezpečné plyny a páry
Nebezpečné kapaliny
Nebezpečné pevné látky
Aerosol, kouř
Nedostatek kyslíku
Nebezpečné odpady
Biologická nebezpečí
Patogenní látky
Alergeny
Živočišné jedy (toiny)
Mikroorganizmy (viry, bakterie)
Paraziti
Hmyz
Elektrická nebezpečí
Elektrický oblouk
Živé části
Statická elektřina
Elektromagnetické pole
Elektrický zkrat
Blesk, atmosférická elektřina
Nebezpečí záření
Optické záření (VIS)
Nízkofrekvenční el-mag záření (DV)
Vysokofrekvenční el-mag záření (KV)
Neionizující záření (IR, UV, laser)
Ionizující záření
Tepelná nebezpečí
Sálavé teplo
Konvektivní teplo
Kontakt s horkou kapalinou
Kontakt s horkým plynem
Kontakt s taveninou
Kontakt s horkým povrchem
Plamen
Výbuch
Kontakt s chladnou kapalinou
Kontakt s chladným plynem
Kontakt s chladným povrchem
Sníh, led, tříšť
Nebezpečí hluku
Vysoce impulsní hluk
Proměnný hluk
Ustálený hluk
Vysokofrekvenční hluk
Ultrazvuk
Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk
Nebezpečí vibrací
Vibrace přenášená na ruce
Vibrace způsobující kmitání
v horní části páteře a hlavy
Vibrace přenášené na celé tělo
Ergonomická nebezpečí
Vysoká teplota vzduchu
Nízká teplota vzduchu
Nízká/vysoká vlhkost vzduchu
Nízká úroveň osvětlení
Oslňující světlo
Blikání, stroboskopické jevy
Příliš malé vizuální detaily
Nevhodná výška pracovní roviny
Nedostatečná výška pracoviště
Omezený pracovní prostor
Ztížený průchod
Nepřijatelná pracovní poloha
Nevhodné dosahové vzdálenosti
Monotónní činnost
Vnucené pracovní tempo
Trvalé sledování obrazovek
Ruční manipulace
– s nářadím
– s břemeny
– s vozíky
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sluch

Hlava
dýchací
zrak
orgány

obličej

Ohrožená část těla
Horní končetiny Dolní končetiny
ruce/prsty/
nohy
celá hlava
paže
chodidlo
zápěstí
(části)

Různé
trup/břicho/ vnitřní
pokožka
záda
část těla

Hodnocení rizik
celé
tělo

N

P

MR
(NP)

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

www.praceamzda.cz

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

bhp 11/2021
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Doporučený rozsah osobních ochranných pracovních prostředků
Požadavek na shodu s normou
Orientační životnost (měs.)
Pro ochranu hlavy
 ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany
EN 397+A1, EN 14052+A1
PV
 průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou
EN 812
24
 protiúderová ochranná přilba
ČSN 39 5360
PV
 ochrana proti skalpování		
24
 ochrana hlavy proti teplu a plameni (kukla)
EN ISO 11612
24
 ochranná pokrývka hlavy proti slunečnímu záření nebo prachu		
12
 ochranná pokrývka hlavy proti chladu
EN 342
24
Pro ochranu sluchu
 zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky
EN 352-2
PO
 mušlové chrániče sluchu
EN 352-1
12
 akustické přilby (tzv. protihlukové přilby)		
24
 mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám
EN 352-3
12
 chrániče sluchu s přijímačem nebo s interkomem
EN 352-4,-5,-6
PV
Pro ochranu očí a obličeje
 ochranné brýle
EN 166
12
 ochranné brýle proti rentgenovému, laserovému, UV, IČ a VIS záření
EN 169, EN 170, EN 171, EN 172, EN 379+A1, EN 175
12
 ochranné obličejové štíty
EN 166, EN 1731
12
 svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo kukly na ochranné přilby)
EN 166, EN 175, EN 379+A1
24
Pro ochranu dýchacích orgánů
 filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí
EN 149+A1
PO
 masky s filtry proti částicím, parám, plynům s vhodnou lícnicovou částí
EN 405+A1, EN 140, EN 136, EN 143,
PO
 izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu
EN 137, EN 138, EN 14593-1;2, EN 14594
36
 prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly
EN 12941+A2 / EN 12942
PV
Pro ochranu rukou a paží
 rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu
EN 420+A1, EN 388, EN 381-1, EN 1082-1,-2
PO až 3
 rukavice na ochranu před vibracemi
EN ISO 10819
6
 rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli
EN 374-1,-2,-3,-4
PO až 2
 rukavice na ochranu před elektřinou
EN 60903-ed.2, EN 12477+A1, EN 16350
3 až 6
 rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm
EN 407, EN 12477+A1
3 až 6
 rukavice na ochranu před nízkými teplotami
EN 511
3 až 6
 rukavice na ochranu před ionizujícím zářením a radioaktivním látkám
EN 421
24
 palcové rukavice
EN 420+A1, EN 388
2
 ochranné návleky na prsty		
1
 ochranné rukávy, náloketníky, zápěstní řemínky (nátepníky)
EN 1082-1,-2
6 až 24
 ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí
EN 420+A1
PO
Pro ochranu nohou
 obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí
EN ISO 20 347, EN ISO 20 345
24
 obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou
EN ISO 20 345, EN ISO 20 346
12 až 24
 obuv, kterou lze rychle vyzout		
12
 obuv s podešví odolnou proti žáru (perko)
EN ISO 20 349
12
 obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví
EN ISO 20 345
9 až 24
 obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím
EN ISO 20 345
12
 obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická
EN ISO 20 345
12
 obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační
EN ISO 20 345
6
 obuv chránící před chemickými látkami
EN 13832-2,-3
6 až 12
 ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil
EN ISO 17249 ed.2
12
 ochrana nohou proti pořezání (kamaše)
EN ISO 381-5
6 až 12
 chrániče kolen
EN 14404+A1
12
 chrániče nártu
EN 13277
12
 vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu)
EN ISO 20345
24 až 36
Pro ochranu trupu a břicha
 ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu
EN ISO 13998, EN ISO 11393-6
24 až 48
 ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před rozstříknutým roztaveným kovem
EN ISO 9185
24
 ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli
EN 14605+A1
6 až 12
 ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu
EN 342
24 až 36
 vyhřívané vesty		
36 až 72
 ochranné zástěry proti vodě		
18
 záchranné plovací vesty
EN ISO 12402-6+A1
24 až 48
 zástěry na ochranu před rentgenovým zářením
EN 61331-3
24 až 36
 bederní pásy, protektory		
24 až 36
Prostředky proti pádu
 zachycovací postroje, spojovací prostředky, spojky, kotvící zařízení
EN 361, EN 362, EN 354, EN 795,
12
 prostředky pro zachycení nebo tlumení kinetické energii při pádu
EN 355, EN 360, EN 353-1+A1, EN 353-2, EN 363
PV
 pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení
EN 358
PV
Ochranné oděvy
 ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy)
EN ISO 13688, EN 342, EN 343+A1, EN 381-5,-11, EN 1149-5,
EN ISO 20471+A1, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034+A1
6 až 24
 oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, pořezání apod.)
EN 381
12
 oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli
EN 14605+A1
12 až 24
 oděvy na ochranu před nebezpečnými mikroorganismy
EN 14126
JP
 oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením
EN 348, EN ISO 11612, EN ISO 6942
PO až 24
 oděvy odolné proti žáru a ohni
EN 11611, EN ISO 11612, EN 1486, EN ISO 14116
6 až 24
 oděvy proti chladu
EN 342, EN 343+A1, EN 14058
36
 oděvy proti vodě s impregnací (nepromokavé)
EN 342, EN 343+A1, EN 14058, EN 14360, EN ISO 15027-1
12 až 24
 oděvy na ochranu před ionizujícím zářením
EN 1073-1,2
36
 oděvy na ochranu před kontaminaci radioaktivními částicemi
EN 1073-2
JP
 oděvy na ochranu proti statické elektřině a elektrickému oblouku
EN 1149-1,2,3,5, EN 61482-1-2
12
 oděvy prachotěsné a proti kapalným aerosolům
EN 14605+A1, EN ISO 13982-1; EN 13034 + A1
JP
 oděvy plynotěsné
EN 943, EN 14126
PV
 oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů
EN ISO 20471
6 až 24
PV
PO
JP

Podle určení výrobce
Po opotřebení (u ochrany dýchacích orgánů do nasycení filtračního média)
Pro jednorázové použití
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Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce

Základní zásady bezpečnosti práce
Pokyny pro bezpečnou práci:
• Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.
• Při práci používat a obsluhovat pouze stroje, technická zařízení, přístroje, nářadí a pomůcky, které byly pro práci určeny zaměstnavatelem a jsou pravidelně kontrolovány, udržovány a revidovány.
• Používat výhradně přidělené osobní ochranné pracovní prostředky podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce.
• Ordinace veterinárního lékaře by měla být uspořádána jednoduše a přehledně. Kolem pracovního místa by měl být dostatek volného prostoru pro manipulaci s pacientem apod. V dosahu
operatéra by měla být odkládací plocha pro pracovní nástroje. Nejdůležitější nástroje by měly být nejblíže, méně často používané by měly být v dosahu veterinárního asistenta. Uspořádání
pracovního místa by mělo umožňovat bezpečnou a správnou manipulaci s pacientem (zejména zvedání a nošení pacienta).
• Minimalizovat zaujímání podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních poloh, které vznikají nejčastěji v důsledku nedostatečného prostoru v okolí pracovního místa, špatnou manipulací s břemeny, nevhodnou výškou místa pracovního úkolu, používáním nevhodné pracovní židle, špatného osvětlení atd.
• Vyloučit práci, která jednostranně zatěžuje organismus, nebo zajistit alespoň její přerušení pravidelnými bezpečnostními přestávkami.
• Pracoviště veterinárního lékaře musí být vhodně (ergonomicky) uspořádáno (vhodné umístění monitoru, pracovního stolu a ovládacích zařízení počítače). Zobrazovací jednotky musí umožňovat posunutí, natáčení, nastavení výšky a sklonu monitoru. Zobrazovací jednotky by měli být umístěny tak, aby na nich nevznikaly nežádoucí až oslňující odlesky ze svítidel nebo z jiných
zdrojů, jako jsou například okenní otvory, stěny, nábytek apod. Vzdálenost zobrazovací jednotky od očí nesmí být menší než 40 cm (ideálně 50-80 cm). Klávesnice by měla být při trvalé
práci oddělena od monitoru, při práci s klávesnicí a počítačovou myší používat gelové podložky zápěstí rukou.
• Pracovní židle, její nastavení a konstrukce musí odpovídat individuálním potřebám pracovníka. Na žádost pracovníka je nutno přidělit opěrku pod dolní končetiny.
• Rozměry pracovní desky stolu musejí být dostatečné pro proměnlivé uspořádání monitoru, klávesnice a dalšího zařízení.
• Dlouhodobou práci se zobrazovacími jednotkami přerušovat bezpečnostními přestávkami (5–10 minut po každých 2 hodinách práce se zobrazovacími jednotkami) nebo změnou pracovní
činnosti spojenou se změnou pracovní polohy.
• Na všech pracovištích dbát na to, aby všechny používané elektrospotřebiče a prodlužovací kabely byly pravidelně revidovány a kontrolovány a byly používány pouze na základě povolení
a bezpečným způsobem.
• Pracoviště musejí být dostatečně osvětlená, větraná a měli by mít vhodné mikroklimatické podmínky, prostorové a rozměrové požadavky na pracoviště musejí být dodrženy. Podlahy pracoviště (ordinace, kancelář) včetně všech jeho komunikací musejí být rovné a nesmějí být kluzké.
• V předepsané vzdálenosti od pracoviště musí být odpovídající sanitární zařízení (WC, šatna, umývárna a sprcha).
Zakázané práce:
• Používání technického zařízení, přístrojů a nástrojů bez znalosti návodu k obsluze (manuálu).
• Pracovat s poškozenými přístroji a nástroji a nezajištěné elektrické spotřebiče nechávat zapnuté bez dozoru.
• Kouření nebo manipulace s otevřeným plamenem na všech pracovištích a při činnostech se zvýšeným rizikem vzniku požáru/výbuchu.
Bezpečnost práce související s poskytováním preventivní, diagnostické a léčebné péče a provádění veterinárních úkonů
Pokyny pro bezpečnou práci:
• Při práci se zvířaty být v klidu, na pracovišti udržovat pořádek, čistotu a zajistit dostatečné větrání pracoviště.
• Vstupovat do objektů určených pro chov zvířat a zdržovat se v nich pouze se souhlasem nebo s vědomím jejich majitele.
• Dodržovat zákaz kouření a zákaz vstupu s otevřeným ohněm do objektů určených pro chov zvířat.
• Se zvířaty je nutno zacházet klidně a rozhodně, nedráždit je a netýrat.
• K velkým zvířatům přistupovat po upozornění hlasem, k ležícímu zvířeti vstupovat se zvýšenou opatrností a při ošetřování nemocného nebo poraněného zvířete je nutno být jištěn dalším
zaměstnancem.
• Při provádění veterinárních zákroků je nutno zajistit, aby byl na pracovišti dostatečný počet zaměstnanců, kteří budou neklidné zvíře určenými prostředky fixovat, například pomocí fixační
klece nebo podáním zklidňujícího preparátu.
• Při práci v chovech zamořených infekčními chorobami a při pracích při likvidaci uhynulých zvířat a v laboratořích dodržovat stanovené pracovní postupy a organizaci práce s ohledem na
druh rizika podle zvláštních právních předpisů.
• Při lékařských vyšetřeních a při provádění veterinárních zákroků, kdy hrozí např. pokousání a poranění lékaře nebo samotného pacienta vyšetřujícími nástroji, tyto provádět v sedaci nebo
anestezii z důvodu minimalizace rizika vzniku poranění.
• Při vyšetření pacienta, kdy hrozí možná kontaminace krví a slinami, používat ochranný oděv, ochranné brýle nebo štít, ústenku-roušku, rukavice a pokrývku hlavy.
• Při práci s nebezpečnými látkami, které se vypařují, je nutno používat ochranné rukavice a zajistit řádné odvětrání místnosti.
• Při používání UV lampy dbát zvýšené opatrnosti, do světla hledět pouze přes barevný filtr.
• Biologická rizika omezovat důsledným používáním osobních ochranných pracovních prostředků, při zákrocích používat odsávačku a dbát na účinné větrání.
• Dbát na dodržování zásad osobní hygieny, mytí rukou teplou vodou a antibakteriálním mýdlem. Udržovat ruce s ostříhanými nehty, před prací sundávat prstýnky a hodinky. Po práci používat
ochranný krém na ruce.
• Zaměstnavatel provozující veterinární zařízení je povinen zajistit pravidelný úklid, dezinfekci a celkovou úroveň hygieny.
Zakázané práce:
• Jíst, pít a kouřit při práci.
• Vstupování do objektů určených pro chov zvířat a zdržovat se tam bez vědomí jejich majitele.
• Přistupovat k ležícímu zvířeti, pokud se nejedná o nemocné zvíře.
• Převádění zvířat pomocí vodícího řemene omotaného okolo ruky.
Metodologie pro vyhodnocení rizik (k tabulce na s. 16)
Pravděpodobnost
Lze očekávat (stává se často)
Je to možné
Ne příliš obvyklé, ale možné
Ne příliš pravděpodobné, ale již se někde stalo
Možné, ale nepravděpodobné, ještě se nestalo
Prakticky nemožné
Vyloučené
Míra rizika (MR)
≥ 160
48 až 159
20 až 47
8 až 19
3,1 až 7
≤3

Úroveň rizika
velmi vysoké riziko
vysoké riziko
významné riziko
zvýšené riziko
mírné riziko
zanedbatelné riziko

10
6
3
1
0,5
0,2
0,1

Následky (závažnost)
Katastrofa (mnoho SÚ, nebo škoda přes 100 mil. Kč)
Závažná havárie (několik SÚ, nebo škoda přes 10 mil. Kč)
Havárie (jeden SÚ, nebo škoda přes 1 mil. Kč)
Vážná nehoda (těžký úraz, nebo škoda přes 100 tis. Kč)
Nehoda (úraz bez trvanlivých následků, nebo škoda přes 10 tis. Kč)
Porucha (drobné poranění, nebo škoda nad 1 tis. Kč)
Poznámka: SÚ = smrtelný úraz

100
40
15
7
3
1

Kategorie přijatelnosti

Priorita opatření

nepřijatelné riziko

Přerušit provoz nebo ihned přijmout opatření ke snížení rizika

podmíněně přijatelné riziko

Opatření ke snížení rizika přijmout bez zbytečného odkladu

přijatelné riziko

Opatření ke snížení rizika provést podle pořadí významnosti

Poznámka:	Tato karta BOZP je pouze základním východiskem pro praktické uplatňování zásad prevence rizik na pracovištích a neřeší uvedenou problematiku vyčerpávajícím
způsobem. | Vypracoval: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA | Lektoroval: Ing. Jakub Marek, MSc. | © Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú., 2021,
www.zuboz.cz
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