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Záznam o roční prověrce bezpečnosti práce 2021 

 

1. Kolektivní smlouva  

1.1.  Vypracovaná a schválená         ANO 
1.2.  Oblast BOZP řešena             ANO 
1.3.  Smlouva plněna          ANO 

 
Kolektivní smlouva uzavřená na období od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022 
 
Závady:   Nezjištěny 
Termín odstranění:   Nestanoven 
 

2. Prověrky BOZP 

2.1.  1x ročně – prověrka BOZP          ANO 
2.2.  1x za 3 měsíce - hodnocení souladu, stav úrazovosti a skoronehod (kvartální zpráva)  ANO 
2.3.  1x za 3 měsíce – zpráva pro zaměstnance (kvartální zpráva)     ANO 
2.4.   1x za 3 měsíce – přezkoumání vedením (kvartální zpráva)     ANO 
2.5.  1x měsíčně – Děčín – pravidelná kontrola z pohledu BOZP a PO externí poradenskou firmou  

(Agentura BOZP, PO s.r.o. v zastoupení p. Petra Krůtka)     ANO 
2.6.  1x za 3 měsíce – OP Kralupy nad Vltavou – pravidelná kontrola z pohledu BOZP a PO za  

účasti externí poradenské firmy (Agentura BOZP, PO s.r.o. v zastoupení p. Petra Krůtka) ANO 
2.7.  1x za 6 měsíců – OP Mladá Boleslav – pravidelná kontrola z pohledu BOZP a PO za účasti  

externí poradenské firmy (Agentura BOZP, PO s.r.o. v zastoupení p. Petra Krůtka)   ANO 
2.8.  Řešeno ve spolupráci s odbory         ANO 
2.9.  Závady pravidelně odstraňovány        ANO 

 
Roční prověrka bezpečnosti práce za rok 2021 byla provedena v lednu 2022. 
 

3. Pracovní podmínky žen      

3.1.  Ženy zaměstnávány          ANO 
3.2.  Hygienická zařízení zřizována, udržována       ANO 
3.3.  Dodržován zákaz zaměstnávat ženy pracemi, které jsou pro ně nepřiměřené   ANO 

 
Ženy jsou ve Společnosti zaměstnávány na administrativních, výjimečně v rámci dělnických pozic (výprava vozů, 
oprava dvojkolí – lakovací kabina SAICO, kontrola dvojkolí jako technik kontroly dvojkolí, oddělení kontroly jako 
technik kvality vozu, úsek MTZ – skladový referent a oddělení defektoskopie jako operátor defektoskopie). 
 
Závady:   Nezjištěny 
Termín odstranění:   Nestanoven 
 

4. Pracovní podmínky mladistvých 

4.1.  Mladiství zaměstnáváni         ANO 
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Mladiství se ve Společnosti standardně nezaměstnávají. V roce 2021 bylo zaměstnáno na DPP pět osob na 
pomocné údržbářské práce, evidenci majetku, archivaci a skartaci dokumentace. V rámci praktického vyučování 
docházeli do Společnosti dva učni. 
 
Závady:   Nezjištěny 
Termín odstranění:   Nestanoven 
 

5. Zdravotní péče 

5.1.  Zajištění smlouvou o poskytování pracovně lékařských služeb     ANO 
5.2.  Zaměstnavatel sdělil zaměstnancům jméno ošetřujícího lékaře     ANO 
5.3.  Jsou zajišťovány vstupní lékařské prohlídky       ANO 
5.4.  Jsou zajišťovány periodické lékařské prohlídky       ANO 
5.5.  Jsou zajišťovány mimořádné lékařské prohlídky       ANO 
5.6.  Zajištění poskytnutí lékařské pomoci        ANO 

  
Pravidelné lékařské prohlídky zajišťuje na základě smlouvy pro celé RYKO a.s. MUDr. Daniela Herrmannová. 
Četnost a termíny zdravotních prohlídek sleduje personalista za využití IS. Rozsah, četnost a druh lékařských 
prohlídek vychází z příslušných zákonných požadavků a jsou dále navázány na kategorizaci prací – práce v riziku. 
Ve dnech 17. 5. 2021 až 19. 5. 2021, byl ze strany poskytovatele pracovnělékařských služeb (MUDr. Daniela 
Herrmannová), proveden dohled nad pracovními podmínkami na pracovišti RYKO a.s. v Děčíně a dne 20. 5. 2021 
v OP KnV a MB.  
 
Závady:   Nezjištěny 
Termín odstranění:   Nestanoven 
 

6. Noční práce 

6.1.  Provádějí se práce v noci         ANO 
6.2.  Vyšetření lékařem 2x ročně         ANO 
6.3.  Před zařazením          ANO 

 
V roce 2021 byly prováděny práce v noci na pracovišti HBO, oprava dvojkolí – tryskání dvojkolí, HTO, kontrola 
dvojkolí a kotelna. 
  
Závady:   Nezjištěny 
Termín odstranění:   Nestanoven 
 

7. Prevence rizik 

7.1.  Vyhodnocení rizik (analýza rizik)        ANO  
7.2.  Zaměstnanci jsou seznámeni s opatřením v rámci vstupního a následně opakovaného  

školení BOZP na pracovišti         ANO 
7.3.  Vyhodnocení provádí odborně způsobilá osoba  - externí poradenská firma (Agentura BOZP,  

PO s.r.o. v zastoupení p. Petra Krůtka)         ANO 
 
Závady:   Nezjištěny 
Termín odstranění:  Nestanoven 
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8. Kategorizace prací 

8.1.  Kategorizace provedena a předložena KHS (2. 4. 2014) + aktualizace viz v textu níže  ANO 
8.2.  Obdrženo rozhodnutí od KHS (29. 5. 2014) + aktualizace viz v textu níže   ANO 
8.3.  Změny hlášeny do 30 ti dnů         ANO 
8.4.  Vedena evidence zaměstnanců na rizikových pracovištích včetně odpracované doby  ANO 
8.5.  Zaměstnanci seznámeni, do jaké rizikové skupiny patří vykonávané práce   ANO 
8.6.  Zaměstnanci seznámeni s náplní preventivních lékařských prohlídek na RP   ANO 
8.7.  Zaměstnanci seznámeni s opatřeními proti snížení rizikových faktorů (přestávky, OOPP apod.) ANO 

 
Na základě návrhu předloženém ke schválení Krajské hygienické stanici v Děčíně v prosinci 2009 bylo vydáno 
rozhodnutí, kde jsou zařazeny jednotlivé pracovní pozice do rizikových kategorií. V průběhu následujících období 
došlo ještě k několika organizačním změnám, které byly opět na základě návrhu a následného rozhodnutí 
zapracovány do kategorizace prací Společnosti. Zařazení zaměstnanců do rizikových kategorií je navázáno ke 
kódům pracovních pozic do IS Helios.  
Na přelomu roku 2013 a 2014 bylo provedeno měření rizikových faktorů (expozice prachem, hlukem a 

chemickými látkami). V rámci 2. kvartálu roku 2014 byl předložen na KHS nový návrh kategorizace prací, na 

základě kterého vydala KHS dne 29. 5. 2014 svá stanoviska. Na základě konečného výsledku jednání s KHS byly 

jednotlivé rizikové kategorie zapracovány do IS Helios a navázány k jednotlivým kódům pracovních pozic.  

V rámci 1. kvartálu 2015 byl předložen na KHS návrh na doplnění Oznámení o zařazení do kategorie prací ze dne 

29. 5. 2014, na základě kterého vydala KHS dne 3. 2. 2015 rozhodnutí k tomuto návrhu. V lednu 2016 byla 

Krajské hygienické stanici v Děčíně zaslána informace o dalších změnách, které se týkají Oznámení o zařazení do 

kategorie ze dne 29. 5. 2014. Dne 27. 1. 2016 bylo vydáno nové rozhodnutí, kterým byla upravena a rozšířena 

stávající kategorizace prací ve Společnosti. Dne 28. 4. 2017 byla Krajské hygienické stanici v Děčíně zaslána 

informace o dalších změnách, které se týkají Oznámení o zařazení do kategorie ze dne 29. 5. 2014. Dne 26. 5. 

2017 bylo vydáno nové rozhodnutí, kterým byla upravena a rozšířena stávající kategorizace prací ve Společnosti 

a následně dne 12. 6. 2017 bylo vydáno rozhodnutí o vyřazení rizikového faktoru hluku na středisku 31313 

(zámečna), kterým byla opětovně upravena a rozšířena stávající kategorizace prací ve Společnosti. Dne 23. 5. 

2018 byla Krajské hygienické stanici v Děčíně zaslána informace o dalších změnách, které se týkají Oznámení o 

zařazení do kategorie prací ze dne 26. 5. 2017, které navazuje na Oznámení o zařazení do kategorie práce ze dne 

29. 5. 2014. Dne 20. 6. 2018 bylo vydáno nové rozhodnutí, kterým byla upravena a rozšířena stávající 

kategorizace prací ve Společnosti. Dne 20. 6. 2018 byla dále vydána rozhodnutí o zařazení rizikového faktoru 

neionizující záření – ultrafialové záření a zraková zátěž na středisku 31305 (oprava dvojkolí) a rozhodnutí o 

vyřazení rizikového faktoru s ohledem na zrušení pracovních pozic SDV – řidič MV a SDV na středisku 31904 – 

režijní dělníci HBO a soustružník – ZKV na středisku 31320 – hala běžných oprav, kterým byla opětovně upravena 

a rozšířena stávající kategorizace práce ve Společnosti. Dne 1. 2. 2019 byla Krajské hygienické stanici v Děčíně 

zaslána informace o dalších změnách, které se týkají Oznámení o zařazení do kategorie práce ze dne 20. 6. 2018, 

které navazuje na Oznámení o zařazení do kategorie práce ze dne 29. 5. 2014. Dne 4. 3. 2019 bylo vydáno nové 

rozhodnutí, kterým byla upravena a rozšířena stávající kategorizace práce ve Společnosti. Dne 5. 3. 2019 byla 

dále vydána rozhodnutí o zařazení rizikového faktoru prachu na středisku 31305 (ZKV – svářeč), středisku 31308 

(ZKV – palič) a středisku 38110 (praktik svařování), kterým byla opětovně upravena a rozšířena stávající 
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kategorizace práce ve Společnosti. Na přelomu roku 2019 a 2020 bylo provedeno měření rizikového faktoru 

prach na středisku 31302 – Demontáž a 31313 – Zámečna. V únoru 2020 bylo provedeno měření rizikového 

faktoru vibrace napříč Společností RYKO a.s. S ohledem na šíření pandemie COVID-19 nebylo reálně možné 

smluvit termín schůzky na KHS za účelem prodiskutování provedených změn a výsledků měření rizikových 

faktorů ve Společnosti RYKO a.s. V průběhu roku 2021 bylo provedeno měření rizikových faktorů prach a hluk. 

Rizikový faktor prach byl měřen na středisku 31305 – oprava dvojkolí a 31312 – mechanické dočišťování (ruční a 

tryskač). Rizikový faktor hluk byl měřen na středisku 31312 – mechanické dočišťování (tryskač). S ohledem na 

problematickou situaci spojenou s onemocněním COVID–19 nebyl prostor k projednání změn a výsledků 

z měření rizikových faktorů na KHS. Termín pro dořešení výše uvedeného není ještě pevně stanoven, ale 

proběhne v průběhu února 2022. 

 
Závady:   Nezjištěny 
Termín odstranění:  Nestanoven 
 

9. Pracovní úrazy (PÚ) a nemoci z povolání 

9.1.    Centrální kniha úrazů dle NV 201/2010 Sb., v platném znění    ANO 
9.2.    Záznamy o PÚ při PN nad 3 dny        ANO 
9.3.    Kopie záznamu předávána postiženým       ANO 
9.4.    Kopie záznamu odesílány do 5. dne následujícího měsíce příslušným orgánům  ANO 
9.5.    Každý PÚ nahlášen odborovým orgánům      ANO 
9.6.    Při šetření přizván zástupce odškodňovací komise (OO)     ANO 
9.7.    Podpis zástupce OO         ANO 
9.8.    Evidence PÚ vedena dle NV 201/2010 Sb., v platném znění    ANO 
9.9.    PÚ, které nepodléhají registraci v Centrální knize úrazů     ANO 
9.10. Náhrada škody projednávána s OO       ANO 
9.11. Náhrada škody poskytována        ANO 
9.12. Ztráta na výdělku poskytována        ANO 
9.13. Bolestné poskytováno (jednáno s postiženým)      ANO 

 
Během roku 2021 došlo na pracovišti v Děčíně k 60 PÚ, z toho 21 si vyžádalo pracovní neschopnost. Nejčastější 
příčinou PÚ s PN byla oprava ŽKV – 11 PÚ, pohyb na pracovišti – 3 PÚ, manipulace s ŽKV – 3 PÚ, poletující 
nečistota – 2 PÚ, čištění stroje – 1 PÚ a pracovní nástroj – 1 PÚ. PÚ bez pracovní neschopnosti bylo celkem 39, 
přičemž i zde byla nejčastější příčina PÚ oprava ŽKV.  
Ve srovnání s rokem 2020 došlo ke snížení celkového počtu PÚ z 62 PÚ v roce 2020 na 60 PÚ v roce 2021. Počet 
PÚ s pracovní neschopností v roce 2020 klesl z 25 PÚ (2020) na 21 PÚ (2021) a vzrostl počet PÚ bez pracovní 
neschopnosti, a to 37 PÚ (2020) na 39 PÚ (2021) bez pracovní neschopnosti.  
V rámci odloučeného pracoviště (OP) Kralupy n/V nedošlo v roce 2021 k žádnému PÚ. V rámci OP Mladá 
Boleslav nedošlo v roce 2021 k žádnému PÚ. 
Po každém PÚ se provádí šetření v rámci, kterého přijímáme opatření k vzniklému PÚ jako např. školení, 
technologické opatření, oprava stroje, testování nového typu OOPP apod. s následným zápisem. Následně je 
postižený zaměstnanec znovu proškolen z BOZP na pracovišti, popř. z příslušných technologických postupů. 
Je kladen důraz na prevenci vzniku PÚ, neustálé vyhledávání nebezpečných činitelů a zjišťování jejich příčin a 
zdrojů s ohledem na jejich budoucí eliminaci, k čemuž pomáhá i evidence a šetření skoronehod. 
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Závady:   Nezjištěny 
Termín odstranění:  Nestanoven 
 

10. Osobní ochranné pracovní pomůcky 

10.1. Jsou poskytovány zaměstnancům bezplatně      ANO 
10.2. Zpracovány Pravidla poskytování osobních ochranných prostředků a mycích, čistících  

a dezinfekčních prostředků         ANO 
10.3. Seznam poskytovaných OOPP, vynášecí doby      ANO 
10.4. Nefunkční OOPP jsou ihned vyměňovány      ANO 
10.5. Evidence OOPP vedena         ANO 
10.6. Přidělené OOPP mají certifikát        ANO 
10.7. Pravidelná kontrola OOPP, jejich údržba, způsob skladování, doba exspirace   ANO 

 
Zaměstnancům jsou poskytnuty OOPP po přijetí do pracovního poměru, při poškození nebo ztrátě OOPP nebo 
při převedení na jinou práci (vyžaduje-li druh práce doplnění). Poskytování OOPP je navázáno na jednotlivé 
pracovní pozice (viz Katalog OOPP – Přehled OOPP s riziky a částmi těla) pomocí IS.  
Kontrola stavu a používání OOPP je prováděna v součinnosti koordinátora pro oblast BOZP, PO a ŽP a vedoucích 
zaměstnanců jednotlivých pracovišť v nepravidelných týdenních kontrolách. Jednou ročně se provádí kompletní 
revize používaných OOPP v rámci celé Společnosti. 
 
Závady:   Nezjištěny 
Termín odstranění:  Nestanoven 
 

11. Školení zaměstnanců v oblasti BOZP  

11.1. Vstupní školení          ANO 
11.2. Periodické/opakované školení        ANO 
11.3. Stanoven způsob a místo uložení dokumentace o školení zaměstnanců   ANO 
11.4. Obsluha tlakových nádob 1x za 3 roky       ANO 
11.5. Jeřábníci, obsluha ZZ 1x za 3 roky (A, B, C)      ANO 
11.6. Vazači 1x za 1 rok         ANO 
11.7. Řidiči motorových vozíků 1x za 1 rok       ANO 
11.8. Obsluha plynových zařízení 1x za 1 rok       ANO 
11.9. Svářeči 1x za 2 roky         ANO 
11.10. Práce a obsluha elektrických zařízení 1x za 3roky     ANO 
11.11. Práce ve výškách 1x za 1 rok        ANO 
11.12. Obsluha přesuven a vrátků 1x za 1 rok       ANO 
11.13. Obsluha kotelen 1x za 5 let        ANO 
11.14. Obsluha parních kotlů 1x za 5 let       ANO 
11.15. Obsluha stavebních strojů 1x za 2 roky       ANO 

 
Závady:   Nezjištěny 
Termín odstranění:  Nestanoven 

 

12. Práce ve výškách  

12.1. Je zajištěna ochrana proti pádu z výšky při práci ve výškách přednostně pomocí  
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prostředků kolektivní ochrany        NE 

12.2. Jsou zaměstnanci pracující ve výškách, kde práce vylučuje použití prostředků kolektivní  
ochrany, vybaveni prostředky osobní ochrany      ANO 

12.3. Jsou na OOPP – prostředky osobní ochrany prováděny pravidelné revize  ANO  
 
V předchozích letech byl na několika vybraných pracovištích Společnosti instalován nový záchytný systém, který 
zajišťuje zaměstnancům vyšší BOZP ve výškách. V roce 2022 se budou dle finančních možností Společnosti 
postupně doplňovat další prvky kolektivní ochrany na dalších pracovištích Společnosti. 
 
Závady:  Na vytipovaných pracovištích nejsou zaměstnanci zajištěni proti pádu z výšky za pomocí 

kolektivní ochrany. Z finančních důvodů přechází plán úprav pracovišť i do dalšího roku. 
Termín odstranění:  prosinec 2022 
 

13. Sklady 

13.1. Komunikace jsou vyznačeny bílými čárami o šíři 100 - 150 mm    NE 
13.2. Šířka uliček mezi regály a stohy je široká nejméně 0,8 m     ANO 
13.3. Plochy skladovacích zón jsou půdorysně, viditelně označeny bílými čarami  

o šířce 100 – 125 mm         ANO 
13.4. Kusový materiál je skladován vyhovujícím způsobem (materiál pravidelných tvarů  

smí být skladován ručně jen do výše 2m)      ANO 
13.5. Oblé předměty se skladují maximálně do výše 2m     ANO 
13.6. Materiál o hmotnosti 50kg (na 1 muže), se ukládá správným způsobem (maximálně  

do výše 1,2m a při mechanickém skladování do výše 3m)    ANO 
13.7. Sklad technických plynů a chemických látek je označen bezpečnostními tabulkami ANO 
13.8. Podlahy skladů mají označenou nosnost      ANO 

 
Závady:  V některých skladech jako např. sklad technických plynů a chemických látek chybí 

vyznačení skladovacích prostorů bílými čárami o šíři 100 - 150 mm. 
Termín odstranění:  prosinec 2022 
 

14. Motorové vozíky 

14.1. Technické prohlídky motorových vozíků jsou prováděny 1x za rok   ANO 
14.2. Evidence průkazů řidičů motorových vozíků, opravňující k řízení příslušné třídy a  

druhu vozíku je vedena         ANO 
V pravidelných termínech probíhá školení řidičů motorových vozíků.  
 
Závady:   Nezjištěny 
Termín odstranění:  Nestanoven 
 

15. Vlečka    

15.1. Pravidelná kontrola železničního svršku a spodku kolejí a výhybek – smluvně,  
viz článek I smlouvy VL-205/2009       ANO 

15.2. Pravidelná kontrola zabezpečovacího zařízení – smluvně, viz článek IV, ad. 2,  
smlouvy VL-205/2009          ANO 

15.3. Pravidelný dohled nad třemi přesuvnami P3, P4 a P5 – smluvně viz článek IV, ad. 3, 
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 smlouvy VL-205/2009          ANO 

 
Probíhají pravidelné kontroly vlečky podle vyhl. 177/1995 v platném znění, na základě smlouvy VL-205/2009 se 
SŽ. Svými náležitostmi probíhá údržba a kontrola vlečky a průběžné odstraňování zjištěných závad.  
Pravidelnou kontrolu vlečky dále zajišťuje firma BL Logistics s.r.o., včetně všech vymezení, rozsahu a četnosti 
kontrol uvedených ve smlouvě o technickém dohledu č. V/01/14 na vlečce „Vlečka RYKO a.s. I a II“, ze dne 24. 3. 
2014. 
Posun vozů probíhá nadále prostřednictvím společnosti BF Logistics s.r.o. – provozovatel vlečky RYKO I, II a III dle 
smlouvy č. V/01/15 o provozování drážní dopravy na dráze – vlečce. Společnost RYKO a.s. nadále zůstává 
vlastníkem celé vlečky. 
 
Závady:   Nezjištěny 
Termín odstranění:  Nestanoven 

 

Vyhodnocení odstraněných závad z prověrky BOZP za rok 2020 

 
Závady:  Níže uvedenou závadu se v průběhu roku 2021 nepodařilo odstranit, a proto přechází do 

dalšího roku.  
Na vytipovaných pracovištích nejsou zaměstnanci zajištěni proti pádu z výšky za pomocí 
kolektivní ochrany. Z finančních důvodů přechází plán úprav pracovišť i do dalšího roku. 

Termín odstranění:  prosinec 2022 
 
Závady:  Níže uvedenou závadu se v průběhu roku 2021 nepodařilo odstranit, a proto přechází do 

dalšího roku.  
V některých skladech jako např. sklad technických plynů a chemických látek chybí 
vyznačení skladovacích prostorů bílými čárami o šíři 100 - 150 mm.. 

Termín odstranění:  prosinec 2022 
 
 
 

Jan Čabák 
Koordinátor BOZP, PO a ŽP 


