Czech

Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
navštíví můj podnik - proč?
(The health and safety people visit my business –
Why?)
Vládní úřad pro bezpečnost a zdraví při práci (HSE) a místní vlády se podílejí o
zodpovědnost řízení zdraví, bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců a lidí, na které má
vliv jejich činnost, včetně veřejnosti.
Chceme, aby péče o zdraví a bezpečnost byla považovaná za základní kámen civilizované
společnosti a abychom tak docílili úrovně zdraví a bezpečnosti v zaměstnání, která by byla
vedoucí ve světě (naše úroveň bezpečnosti je už jednou z nejlepších). Za tímto účelem
spolupracujeme s podniky, zaměstnanci a jejich odbory. Poskytujeme rady, pokyny a
informace – jak celonárodně, tak i místně.
Snažíme se docílit našich cílů tím, že navštěvujeme místní podniky. Jak HSE a místní
vlády rozhodnou, které podniky navštíví? Děláme to na základě rizika. Zaměřujeme svoji
práci tam, kde se rizika zdají být nejvyšší a kde to bude mít největší vliv, obzvláště kde:
•

•

•

Máme důkazy, že úroveň zdraví a bezpečnosti je špatná – buď ve Vašem
vlastním podniku nebo sektoru, nebo v případě, že práce, kterou vykonáváte
ukazuje vysokou úroveň nehod nebo nemocí. Náš personál se bude při návštěvě
Vašeho podniku soustřeďovat na problémy označené jako přednostní pro zlepšení
národního zdraví a bezpečnosti (na příklad pády z výšek nebo jiné pády), protože
tady je největší možnost celonárodně zlepšit úroveň zdraví a bezpečnosti.
Podnikáte v jednom z rizikových průmyslových odvětví (na příklad v pobřežních
vodách, jaderném průmyslu, na železnicích, s chemikáliemi a výbušninami). Většina
těchto průmyslových odvětví pracuje podle speciálních bezpečnostních pravidel
nebo pod licencí. Toto vyžaduje, abychom předem provedli odhad bezpečnostních
pravidel, které jste připravili, kde vytyčíte, jak jste identifikovali a kontrolovali
nebezpečí ve svém podniku, která by mohla ohrozit Vaše zaměstnance a/nebo
veřejnost. Při naší návštěvě ve Vašem podniku hledáme ujištění, že různé kontroly,
jak mechanické tak i organizační jsou zavedené a efektivně fungují v rámci
přiměřených a pozitivních pravidel zdraví a bezpečnosti.
Chceme vyšetřovat určitou příhodu (nehodu nebo nemoc z povolání) nebo
stížnost. Zde se zaměřujeme na nejvážnější případy – jejichž následkem je úmrtí
nebo vážné zranění – nebo na ty, které spadají do rámce našich předností pro
celonárodní zlepšení zdraví a bezpečnosti. Naši inspektoři se budou snažit během
vyšetřování zjistit, kde byla chyba a najít poučení nejen pro Váš podnik, ale i pro
ostatní, kteří provádějí podobnou práci.

HSE a zaměstnanci místní vlády také konají omezené množství návštěv z následujících
důvodů:
•
•

provedení odhadů rizika v nových podnicích nebo provozovnách
prozkoumání určitých geografických oblastí nebo sektorů, soustřeďujíce se
obyčejně na specifické přednosti, jako na příklad problémy se zády nebo dopravu
na pracovišti

•
•

‘namátkové kontroly’ dodržování předpisů
sledování nejposlednějších vývojů a postupů nebo aktualizování postupu výuky

V připadě podniků s mnoha pracovištěmi, plánujeme se zaměřit na celý podnik, spíše
než na jednotlivá pracoviště a na to, jak dosahujete neměnící se úrovně – aby se předešlo
duplikacím a opakování.
Zatímco se místní úřady zaměřují svoji snahu na celonárodně domluvené přednosti a na
reakce na nehody a stížnosti, také se mohou soustředit na otázky, které jsou přednostnější
v určitých lokalitách.
Ať je k návštěvě jakýkoli důvod, budeme kontrolovat úroveň zdraví, bezpečnosti a
spokojenosti ve Vašem podniku a dáme Vám rady jak předejít tomu, aby lidé onemocněli
nebo byli zraněni v práci.
Nevěříme, že veškerá rizika na pracovišti mohou být odstraněná. Místo toho budeme chtít
vidět, že podnikáte rozumné kroky ke snížení rizik v oblasti zdraví a bezpečnosti. Kde je
toho zapotřebí, jako na příklad kde podmínky jsou špatné nebo je očividné přehlížení
zákona, naši zaměstnanci mohou použít své pravomoci vyžádat zlepšení, včetně trestního
stíhání, kde je to nutné.
Doufáme, že toto vysvětlení bude užitečné k tomu, abyste rozuměli, proč navštěvujeme
podniky, čemu dáváme přednost a co děláme, když jsme ve Vašem podniku. Chcete-li
nám poslat komentář, jestli toto bylo užitečné a jasné, laskavě pošlete svoje připomínky na
business.involvement.team@hse.gsi.gov.uk

