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Žadatel: 

 

Popis organizační struktury žadatele (rozmístění závodů, příp. provozů, odloučených 

pracovišť, tj. míst, kde je rozmístěna) se uvede na samostatném listu v příloze tohoto 

dotazníku. Pokud je organizace v jednom místě, pak se příloha nezpracovává. 
 

Dotazník se zpracovává pro každé místo samostatně! 

 

Část I - základní informace o žadateli: 

1 Místo (závod, případně provoz, odloučené pracoviště), včetně adresy 

 

 

 

 

2 Uveďte hlavní rizikové faktory z hlediska bezpečnosti pracovišť organizace (rozděleno podle 

jednotlivých útvarů, popř. místa vzniku). 

 

3 Uveďte „ Rozhodnutí
* 
“, která organizace vlastní. 

(
*
 rozhodnutí o zařazení prací do jednotlivých kategorií) 

 

4 Existuje v areálu organizace (závodu, provozu, odloučené dílny) jiný podnikající subjekt, 

který by svým chováním mohl ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci osob? Pokud 

takové organizace existují, uveďte jejich přehled a druh činnosti, kterou se zabývají. 
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Část II - informace o stavu zavedení systému BOZP: 

  ANO NE 

1 Je vedením organizace stanovena a dokumentována Politika, vlastní 

koncepce, cíle, programy a závazky v oblasti systému managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP)? 

  

2 Je určen představitel vedení, který má stanovenou pravomoc a odpovědnost 

za vedení a udržování systému managementu BOZP? 
  

3 Je určen tým pracovníků pro zavádění a rozvíjení systému managementu 

BOZP? 
  

4 Je stanovena odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, 

kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující systém managementu 

BOZP? 

  

5 Proběhlo v plném rozsahu přezkoumání systému managementu BOZP 

vedením organizace? 
  

6 Je vytvořen a udržován dokumentovaný systému managementu BOZP? 
  

7 Jsou činnosti na pracovištích prováděny v souladu s dokumentovanými 

postupy? 
  

8 Jsou zajištěny interní audity systému managementu BOZP? 
  

9 Jsou uplatňována nápravná a preventivní opatření? 
  

10 Jsou uplatňovány metody pro sběr, shromažďování a vyhodnocování 

příslušných údajů a slouží takto zpracované údaje managementu 

k rozhodování? 

  

11 Můžete prezentovat sledování a vyhodnocování plnění plánovaných 

ukazatelů? (např. pomocí grafů, trendů, analýz, přehledů…) 
  

12 Je vytvořen a udržován systém pro sledování a aktualizaci registru právních a 

jiných požadavků? 
  

 

Část III - další informace: 

1 Jméno představitele vedení pro 

systém managementu BOZP: 

 

2 Cílové datum dosažení 

certifikace: 

 

3 Údaje o dalších systémech 

uplatňovaných organizací: 

Systém managementu 

kvality (ISO 9001)  

Systém environmentálního 

managementu (ISO 14001)  

 Je systém zaveden? Ano Ne Ano Ne 

 Je systém certifikován? Ano Ne Ano Ne 

↑ nehodící se škrtněte ↑ ↑ nehodící se škrtněte ↑ 

 Jakým certifikačním orgánem?   

  

 Jsou systémy řízení 

integrovány? 
Ano 

nehodící se škrtněte 
Ne 

nehodící se škrtněte 

 

 

 

Dotazník zpracoval:   ……………………………   Datum: ……………………….. 
         (jméno, funkce, podpis) 


