
1

ÚDAJE KONTAKTNÍ OSOBY:

FIREMNÍ ÚDAJE:

Jméno: 

Název firmy/závodu: Počet zaměstnanců:

Příjmení:
Funkce:
Adresa: 

Korespondenční adresa:

E-mail:

E-mail:

Kontaktní telefon:Mobil:

Kontaktní telefon:

PŘED VYPLŇOVÁNÍM JE NUTNÉ DOTAZNÍK ULOŽIT DO POČÍTAČE, NEJLÉPE I S NÁZVEM VAŠÍ FIRMY   
A TEPRVE PAK ZAČÍT S VYPLŇOVÁNÍM ODPOVĚDÍ.

B

A

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás k účasti v soutěži Safety Culture Award 2022-2023 
a k vyplnění soutěžního dotazníku.
Organizátorem soutěže je Fakulta bezpečnostního inženýrství 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále FBI, 
VŠB-TUO) a Sdružení požárně bezpečnostního inženýrství, z.s.
Údaje, které nám poskytnete, budou analyzovány specialisty 
z  FBI, VŠB-TUO. Díky tomu získáte cenné informace týkající 
se kultury bezpečnosti ve Vaší firmě. To Vám pomůže urychlit 
další zvyšování její úrovně.
Zaslané údaje a  dokumenty slouží pouze pro účely soutěže 
a  nebudou poskytnuty žádným jiným subjektům mimo 
VŠB-TUO. Výsledky budou anonymizovány a  použity 
v agregované formě k vědeckému výzkumu. 
Prosíme Vás o  pravdivé a  upřímné odpovědi, protože pouze 
to nám umožní objektivní zpracování výsledků a  vytvoření 
hodnocení, které pro Vás bude přínosem. Firmy, které 
postoupí do druhého soutěžního kola, budou požádány 
o  zaslání dokumentace, která se týká informací uvedených 
v  tomto dotazníku. Detaily budeme zjišťovat v  průběhu 
telefonických rozhovorů.
Dotazník je nutné před vyplněním uložit v počítači a přidat do 
názvu jméno Vaší společnosti. 
Následně jej můžete vyplňovat tehdy, kdy Vám to bude 
vyhovovat. Můžete vyplňování přerušit, uložit provedené 
změny a pokračovat ve Vámi zvoleném čase. 
Před započetím vyplňování Vás prosíme, abyste se seznámili 
s informacemi o průběhu soutěže a s podmínkami účasti. 
Vyplněný soutěžní dotazník zašlete na adresu uvedenou níže 
nejpozději do 31. 8. 2022. 
Před odesláním se přesvědčte, zda byly všechny informace 
správně vyplněny a zapsány.
Safety Culture Award je realizována v  rámci výzkumného 
projektu VŠB–TUO SP 2022/92.
Účast v soutěži je bezplatná a nestanoví do budoucna žádný 
závazek k FBI, VŠB-TUO.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo problémy při vyplňování 
dotazníku, můžete poslat dotaz na e-mailovou adresu:
scaward.fbi@vsb.cz. 

ZMĚŘTE SI SVOU KULTURU BEZPEČNOSTI

ZÁŠTITA

ORGANIZÁTOŘI

ODBORNÝ 
GARANT

PARTNEŘI 
SOUTĚŽE

MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI

HLAVNÍ
 PARTNER
 SOUTĚŽE

mailto:scaward.fbi%40vsb.cz?subject=SCA%202022/2023%20dotaz
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VIZE A CÍLE
Existuje vize nebo politika týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví? 

Jaká je vize, případně motto pro oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví?

Jak se o těchto cílech dozví zaměstnanci?

Jsou nadřízení hodnoceni za dosažení cílů 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví?

Jak jsou tyto cíle stanoveny pro rok 2022?

Máte stanoveny firemní cíle pro oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví?

Je možné najít informaci o vizi/politice 
bezpečnosti a ochrany zdraví na vašich www 
stránkách?

Jaká je adresa těchto stránek?

Jaké jsou pozitivní důsledky pro vedení/
nadřízené a zaměstnance, jestliže dosáhnete 
stanovené cíle v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví?

Jaké byly firemní cíle pro oblast bezpečnosti 
a ochrany zdraví pro rok 2021?

Jsou stanovené prémie za bezúrazovost? ano

ne

ano

ne

ano

ano

ne

ne

ano 

ne
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Kdo je odpovědný za bezpečnost a ochranu 
zdraví ve vaší firmě? Prosíme, zaznačte 
maximálně 3 možnosti

Existují konkrétně stanovené negativní 
důsledky porušování bezpečnostních předpisů? 
(„Sankční“ systém)

Jaké příklady porušování předpisů bychom mohli 
vidět ve Vaší firmě? Uveďte 3 příklady.

Jak jsou tyto důsledky stanoveny?

Existuje systém hlášení návrhů na zlepšení 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví?

Jaký je postup pro podávání návrhů na zlepšení v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví?

Jaké jsou příčiny porušování bezpečnostních 
předpisů?

a) všichni e) vedení firmy   

b) osoby, které řídí pracovníky  f) bezpečnostní technik, manažer BOZP/HSE   

c) přímí nadřízení g) zaměstnavatel

d) vyšší nadřízení h) jiní

Je zajištěna zpětná vazba pro autora návrhu?

Jak je nejvyšší vedení zapojeno do oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví?

Jak jsou řadoví zaměstnanci zapojováni do 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví?

Jak podporujete bezpečné chování 
zaměstnanců?

Byly v roce 2021 organizovány nějaké speciální 
akce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví?

ano

ano, vždy 

ne

někdy

ne 

1

ano 

ano 

ne

ne

Uveďte, prosím, maximálně 3 příklady takových 
akcí - například „Den zdraví.“

a) málo místa, těsný prostor

b) časový tlak

c) chybějící nástroje/materiály

d) nevyhovující/překážející OOPP

e) nejasné předpisy

f) úkol, který není v souladu s platnými pravidly bezpečného chování

g) lenivost, hloupost pracovníků

i) nedůslednost nadřízených

j) jiné

h) nadřízení přivírají oči nad překračováním předpisů
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ORGANIZACE, SYSTÉM

Jak je regulována otázka bezpečnosti u 
externích/dodavatelských firem?

Jaké informace obsahuje?

Máte vlastní oddělení BOZP (HSE)?

Je přesně regulován postup týkající se externích/
dodavatelských firem? 

Máte definováno, kdo odpovídá za dozor nad 
konkrétními externími dodavateli prací a jejich 
zaměstnanci?

Máte stanovený konkrétní roční plán pro aktivity 
v oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví? 

Máte zpracován dlouhodobý plán/projekt 
rozvoje kultury bezpečnosti nebo bezpečnosti a 
ochrany zdraví?

Máte stanovený rozpočet pro oblast bezpečnosti 
a ochrany zdraví? 

Máte zaveden systém 5S?

Máte zaveden systém LOTO (Lockout-Tagout)?

Jsou u všechny strojů a zařízení pravidelně 
prováděny revize?

Je zaveden systém, který zaručuje, že údržba, 
opravy a odstraňování poruch jsou řešeny tak, 
aby nedocházelo k úrazům?

Existuje informační materiál pro návštěvníky/
pracovníky externích firem, který obdrží při 
vstupu do firmy na vrátnici nebo od pracovníka 
BOZP/HSE? 

Jak jsou tito odpovědní zaměstnanci vybíráni a 
školeni?

Jaké máte certifikáty pro oblast Bezpečnosti a 
ochrany zdraví, HSE apod?

ano - vlastní firma                             ano - externí firma 

ano 

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne 

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne 
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

E

2

3

4

1

5



5

Jak se vyvíjela situace v oblasti úrazovosti/
nehodovosti v průběhu  posledních 3 let?

2019typ nehody/úrazu 2020 2021

2021typ incidentu

Co se děje s nahlášenými skoronehodami?

Používáte jednotnou metodu k nalezení 
kořenových příčin nehod/úrazů? 

Je zaveden sytém informování všech 
zaměstnanců o úrazech/nehodách?

Jakou formou jsou zaměstnanci informováni?

Existuje nějaká motivace pro zaměstnance, 
aby hlásili skoronehody/nebezpečné situace/
nebezpečné chování?

Sledujete a vyžadujete hlášení skoronehod/
nebezpečných situací a chování? 

Kolik bylo v roce 2021 hlášeno skoronehod/
nebezpečných situací/nebezpečného chování?

Mají zaměstnanci povinnost každý měsíc/
kvartál nahlásit určitý počet skoronehod nebo 
nebezpečných situací?

ne 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano

ne

ne

ne

ne

Jak postupujete, abyste zabránili opakování 
nehod/úrazů?

NEHODY F
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ŠKOLENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ

Pořádáte kromě školení vyžadovaných 
legislativou ještě nějaká další školení zaměřená 
na bezpečnost a ochranu zdraví?  

ano 

ne

Jsou prováděny krátké rozhovory o bezpečnosti, 
které vedou nadřízení s jednotlivci nebo malou 
skupinou zaměstnanců?   

Zjišťujete a sbíráte zpětnou vazbu od účastníků 
těchto školení?

ano 

ano 

ne

ne

Uveďte do tabulky maximálně 3 příklady takových školení

Kdo školení vedeKdo je školen Hlavní téma/oblast
2
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Jakou formou většinou pořádáte školení týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví?

Jak dlouho trvá klasické „periodické školení 
BOZP“ (školení o právních a ostatních 
předpisech BOZP)?

Kolik zaměstnanců je průměrně přítomno na 
periodickém školení BOZP pro zaměstnance?

Kdo většinou vede periodická školení 
zaměstnanců?

Jestliže ano, popište stručně, jak probíhají

Jak probíhá ověření znalostí ze školení 
zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví?
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POSOUZENÍ RIZIK H

Kdo se účastní procesu posouzení rizik? a) pracovníci daného pracoviště

b) přímí nadřízení

e) zástupce odbory

c) vyšší nadřízení

f) technik

d) lékař

g) zástupce oddělení BOZP

h) jiní 

Jak jsou výsledky posouzení rizik komunikovány 
se zaměstnanci?

Jak máte provázané posouzení pracovních rizik s 
kategorizací prací?

Jak jsou výsledky posouzení rizik 
zakomponovány do pracovních postupů/SOP 
(Standard Operating Procedure)? 

Jaká posouzení pracovních rizik jsou ve vaší firmě 
zpracována?

Provádíte posouzení psychosociálních rizik? 

Provádíte posouzení ergonomických rizik? 

Máte nastavenou jednotnou proceduru pro 
posuzování a prevenci rizik?

Máte registr všech posouzení rizik? 

Máte stanovenou periodu pravidelného 
opakování posouzení rizik?  

a) pro stroje

ano

ano

ano

ano

ano

b) pracovní místa

ne

ne

ne

ne

ne

c) pro jednotlivé činnosti

d) iiné
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Jsou do registru rizik zakomponována pracovní i 
zdravotní rizika?

ano nemáme registr rizik

ne 
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Jak probíhá hodnocení úrovně kultury 
bezpečnosti a jaké metody volíte?

O jaké kontroly se jedná? Kdo se jich účastní a jakou mají četnost? Vyplňte, prosíme, tabulku

Na co se tyto kontroly soustředí?

 Jakou formu mají výstupy z těchto kontrol? 

Jsou kromě prověrek bezpečnosti prováděny 
jiné pravidlené kontroly/audity zaměřené na 
bezpečnost a ochranu zdraví?

Je zaveden systém, pomocí kterého jsou 
zaměstanci seznamováni s výsledky kontrol? 

Provádíte hodnocení úrovně kultury 
bezpečnosti?  

Máte zaveden systém, který sleduje 
odstraňování nedostatků a neshod z kontrol? 

ano 

ano 

ano 

ne

ne

ne

Typ kontroly

Kolik zhruba % nedostatků z kontrol/auditů je 
odstraněno v původním termínu?

Jsou během kontrol prováděny rozhovory se 
zaměstnanci?

méně než 50%

ano, vždy

50-70%

většinou 

70- 90%

někdy 

více jak 90%

spíše ne

ano 

ne

Kdo se kontroly účastní Jak často se kontrola provádí

KONTROLY I
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ZÁVĚREM PROSÍME O UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, BEZ NĚHOŽ BYCHOM  
NEMOHLI ODPOVĚDI Z VAŠEHO DOTAZNÍKU ZAHRNOUT DO SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2022-2023:

Uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním mých osobních údajů a informací uvedených v dotazníku soutěže ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení 
Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 o  ochraně osobních údajů VŠB–TUO, fakultě bezpečnostního inženýrství, (IČ: 61989100), s  vědomím, že jde o  údaje nezbytně nutné 
k tomu, aby mi mohly být zasílány informace o výsledcích a vyhodnocení soutěže a pro navazující komunikaci, především o dalším postupu soutěže.  Údaje budou evidovány po dobu 
nezbytně nutnou, maximálně však 5 let od doby udělení souhlasu. Tyto údaje nesmí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům. Jsem si vědom toho, že tento souhlas 
s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO 
učiněno písemně. 

SEBEHODNOCENÍ

V naší firmě všichni pracovníci dodržují platné 
předpisy

Nadřízení okamžitě upozorní pracovníky, pokud 
nedodržují předpisy

Pracovníci se vzájemně upozorní, pokud vidí, že 
někdo nedodržuje předpisy

Jsme přesvědčeni, že u nás je bezpečnost práce 
stejně důležitá jako výroba

Všechny skoronehody jsou hlášeny

Během některých prací se toleruje, že předpisy 
nejsou dodržovány na 100%

Věříme, že se dá zamezit opakování nehody

vždy ano

vždy ano

vždy ano

zcela ano

vždy ano

vždy ano

ano

spíše ano

spíše ano

spíše ano

spíše ano

spíše ano

spíše ano

ne

spíše ne

spíše ne

spíše ne

spíše ne

spíše ne

spíše ne

většinou ne

většinou ne

většinou ne

zcela ne

většinou ne

většinou ne

Pokud jste vybrali spíše ne nebo většinou ne, 
popište, proč se vám to zatím nedaří zajistit.

Pokud jste uvedli vždy ano nebo spíše ano, 
uveďte, u kterých prací a z jakého důvodu 
k tomu dochází.

Jestliže ne, zdůvodněte, proč.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Potvrzuji, že všechny informace a údaje v soutěžním dotazníku jsou pravdivé.
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