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1 Úvod  

 „Bezpečnost práce je obor, který se zabývá technickými, technologickými, 

organizačními, výchovnými a jinými opatřeními, jejichţ cílem je vytvoření takového 

pracoviště, pracovního prostředí a práce, ve kterém nebude docházet k pracovním úrazům. 

Je to stav pracovních podmínek zabraňující působení nebezpečných činitelů pracovního 

procesu na zaměstnance, popřípadě i na další osoby.“  

Tato výše uvedená definice dostatečně výstiţně charakterizuje obor, kterému je 

věnována tato metodická pomůcka, která představuje jiţ druhé vydání metodického 

materiálu, přičemţ první vydání vyšlo v roce 2009 a bylo distribuováno do odborových 

organizací.  

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, o zdravé pracovní prostředí, bezpečné 

stroje, zařízení, nástroje a nářadí byla vţdy důleţitým úkolem odborových organizací, 

které měly tuto oblast mezi svými hlavními úkoly. Máme za to, ţe ani dnes význam BOZP 

nepoklesl, ba naopak, péče o BOZP stále patří mezi základní úkoly odborových 

organizací.  

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je obsaţena v mnoha právních 

předpisech, podzákonných právních předpisech ale i v interních předpisech a technických 

normách. To klade značné nároky na ty, kteří se chtějí touto oblastí zabývat, aby si 

alespoň utvořili základní představu a přehled o této oblasti.  

Často se objevují otázky, co jsou to vlastně právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP. 

Odpověď na tuto otázku nám podává základní právní předpis k bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, kterým je zákoník práce.  

„ Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou 

předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické 

předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, 

předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, 

radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami 

škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví“.
1
 

Z výše uvedené definice je zřejmé, jak široká je oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a jakou znalost by měl mít ten, kdo má péči o tuto oblast na starosti v odborové 

organizaci. Cíl, který jsme si jako oddělení BOZP vytýčili, je přiblíţit Vám tuto oblast a 

pomoci Vám vytvořit si jakýsi základní přehled o této problematice a usnadnit Vám 

orientaci v základních právních a ostatních předpisech v oblasti BOZP.  

Věříme, ţe se nám to pomocí této příručky podaří, přičemţ budeme rádi za Vaše 

náměty a připomínky.  

Kolektiv oddělení BOZP 

                                                   
1
 Zákon č. 262/2006 Sb., § 349 odst. 1  
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2 Základní pojmy a názvosloví v oblasti BOZP  

V současném pojetí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má zcela zásadní a 

rozhodující význam tzv. prevence rizik.  

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních předpisů a ostatních 

předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl:  

 předcházet rizikům,  

 odstraňovat je a nebo  

 minimalizovat působení tzv. neodstranitelných rizik (zbytkových rizik)  

 

Co to tedy vůbec jsou rizika práce?  

Riziko práce neboli riziko moţného ohroţení ţivota a zdraví zaměstnanců při práci, je 

termín, který byl do naší pracovněprávní úpravy zaveden v roce 1994. Bylo to 

v souvislosti s implementací určitých poţadavků, která stanovila rámcová směrnice 

č. 89/391/EHS do českého právního řádu. Rizikem práce, resp. rizikem moţného ohroţení 

ţivota a zdraví zaměstnanců při práci, se rozumí určitá pravděpodobnost vzniku škody    

na ţivotech a zdraví zaměstnanců (pracovních úrazů, nemocí z povolání, atd.) za určitých 

podmínek.  

Na tomto místě je třeba připomenout, ţe základní povinností zaměstnavatele v oblasti 

BOZP je jejich povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 

prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto 

vyhledávání a zjišťování je povinen tato rizika hodnotit a přijímat opatření k jejich 

odstranění, případně provádět taková opatření, aby alespoň tato rizika minimalizoval a 

chránil tak zaměstnance.  

Ve skutečnosti je však prakticky nereálné, aby mohlo být vytvořeno takové pracovní 

prostředí, kde by se rizika práce vůbec nevyskytovala. Tato rizika, která nelze zcela 

odstranit se nazývají zbytková rizika (neodstranitelná). A právě zde je úkolem 

zaměstnavatele tato zbytková rizika zhodnotit (tzn. kolik zaměstnanců a jiných osob a jak 

závaţným způsobem je ohroţeno) a přijmout taková opatření k jejich minimalizaci, aby 

ţivot a zdraví zaměstnanců nebyly působením zbytkových rizik ohroţeny.  

Pracovním prostředím se rozumí fyzikální, chemické, biologické, sociální a kulturní 

činitelé působící na osoby v pracovním prostoru. Škodlivý faktor pracovního prostředí je 

faktor, jehoţ účinek vede za určitých podmínek k onemocnění nebo ke sníţení pracovní 

schopnosti člověka. Podle úrovně a trvání působení škodlivého faktoru na pracovníka, 

můţe dojít např. k poškození jeho zdraví. Riziko neboli rizikovost pracovního systému je 

dána pravděpodobností, ţe při určitých vlastnostech strojů, výrobních zařízení, materiálu, 

pracovního prostředí můţe dojít k poškození zdraví, příp. i ke smrti pracovníka.  

Za rizikový faktor se rovněţ povaţují takové pracovní podmínky, které ztěţují nebo 

znemoţňují bezpečný výkon práce, např. omezený prostor, práce ve výškách, nevhodné 

typy ručních nástrojů, manipulace s těţkými břemeny.  
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Příklady nejčastěji se vyskytujících rizikových faktorů:  

 elektrická energie (nedostatečné uzemnění, chybějící blokování zkratu, 

obnaţené vodiče, neţádoucí zapojení, nedostatečné zamezení vstupu              

do ohroţeného prostoru, chybná instalace);  

 ionizující a neionizující záření a lasery (ultrafialové, infračervené, 

elektromagnetické)  

 poţáry a exploze  

 nehody a havárie (průmyslové, dopravní, úniky chemických látek, exploze 

tlakových nádob)  

 teplotní faktory (nevhodné mikroklimatické podmínky – extrémní teploty)  

 vysoká teplota povrchů strojů, kapalin, materiálů, obrobků, pecí apod.  

 nízká teplota chladírenských zařízení  

 mechanické (ostré hrany, drsné povrchy, ostré nástroje, pohyblivé části stroje, 

ozubená kola, lisy, brusné kotouče, pily a řezačky, noţe, nůţky, sekáče atd.)  

 nevhodné řešení pracovního místa (kluzká, skloněná, nerovná podlaha, 

omezený pracovní prostor aj); 

 uvolnění, pád, utrţení části stroje nebo materiálu, roztrţení, převrţení brusného 

kotouče, převrţení stroje, uvolnění břemena, kontejneru apod.; 

 pády osob při práci na plošinách, ţebřících, při práci ve výškách aj.; 

 hluk a vibrace (emisní a imisní hluk, ultrazvuk, infrazvuk, celotělový a místní 

přenos vibrací); 

 aerosoly (plynné, kapalné a pevné a jejich kombinace);  

 mimořádné tlaky (práce v kesonech, výšková nemoc); 

 biologické činitele (viry, bakterie, plísně, přenos infekce); 

 psychofyziologické faktory (při nesplnění ergonomických faktorů)  

 uspořádání pracovního místa (manipulační prostor, pracovní roviny, dosahy);  

 energetický výdej (fyzicky namáhavá práce);  

 pracovní polohy;  

 pracovní pohyby (zatíţení svalových skupin, dráhy, frekvence, přesnost, 

vizuálněmotorická koordinace, monotonie);  

 smyslová náročnost (zraková zátěţ, sluchová zátěţ, hmatové funkce);  

 kombinované účinky chemických látek (karcinogeny, mutageny, teratogeny, 

alergeny) 

 nedostatečné nebo nevhodné osvětlení pracoviště  

 

Co z výše uvedeného pro zaměstnavatele vyplývá?  

Kaţdý zaměstnavatel musí rizika práce hodnotit a přijímat vhodná opatření pro jejich 

odstranění nebo alespoň jejich minimalizaci. Z pohledu ochrany zdraví a existujících 

pracovních rizik musí být kaţdá práce zařazena do určité kategorie.  
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Kategorizace prací    

Zařazení práce do kategorie vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěţe faktory 

rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Podle míry výskytu 

rizikových faktorů se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity                

pro zařazení prací do kategorií stanoví vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náleţitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném 

znění. Povinnost hodnocení rizika a stanovení minimálních opatření stanoví zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                         

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.  

Kategorizace se provádí na základě zhodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které 

mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a úroveň zabezpečení jeho ochrany. Hodnotí se 

zejména tyto rizikové faktory: fyzikální, chemické a biologické činitele, prach, fyzická 

zátěţ, zátěţ teplem a chladem, psychická a zraková zátěţ a další faktory, které mohou mít 

nebo mají vliv na zdraví.   

Rozdělení prací do kategorií   

1) Práce první kategorie (I. kategorie) – práce, které jsou vykonávané za podmínek,   

při nichţ podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví 

zaměstnance.  

2) Práce druhé kategorie (II. kategorie) – práce, při nichţ podle současné úrovně 

poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých 

jedinců, tedy práce, při nichţ nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené 

zvláštními právními předpisy, a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení             

do kategorie druhé podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 432/2003 Sb.  

3) Práce třetí kategorie (III. kategorie) – práce, při nichţ jsou překračovány hygienické 

limity, a práce naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy 

č. 1 vyhlášky č. 432/2003 Sb., přičemţ expozice fyzických osob, které práci vykonávají, 

není spolehlivě sníţena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění 

ochrany zdraví osob je nezbytné pouţívat osobní ochranné pracovní prostředky, 

stanovovat zaměstnavatelem organizační a jiná ochranná opatření, a další práce, při nichţ 

se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, jeţ 

lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související z prací. 

4) Práce čtvrté kategorie (IV. kategorie) – práce, při nichţ je vysoké riziko ohroţení 

zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při pouţívání dostupných a pouţitelných ochranných 

opatření. Kategorie, do které má být práce zařazena podle dílčích výkonů, které jsou 
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v rámci práce prováděny, se v případě, ţe jde o práci spojenou s expozicí několika 

faktorům, stanoví podle nejméně příznivě hodnoceného faktoru.   

Bezpečnost práce – obor, který se zabývá technickými, technologickými, 

organizačními, výchovnými a jinými opatřeními, jejichţ cílem je vytvoření takového 

pracoviště, pracovního prostředí a práce, ve kterém nebude docházet k pracovním úrazům. 

Je to stav pracovních podmínek zabraňující působení nebezpečných činitelů pracovního 

procesu na zaměstnance, popř. na další osoby.  

Bezpečnost technických zařízení – je zajišťována stanovením technických a jiných 

dalších poţadavků na jejich projektování, konstrukci, provedení, umístění, provoz a        

na pracovní činnosti, které se na nich provádějí (pouţívání). Tyto poţadavky vyplývají 

z předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení (např. nařízení vlády, vyhlášky), 

z technických norem (ČSN), z návodů k pouţívání, bezpečnostně-technických poţadavků 

aj.  

Bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení – jsou obecně zařízení se 

zvýšenou mírou ohroţení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Proto jsou tato zařízení 

vyhrazena zvláštnímu dozoru státu, který zajišťuje organizace státního odborného dozoru 

– Technická inspekce ČR. 

 Mezi vyhrazená technická zařízení patří:  

 vyhrazená tlaková zařízení  

 vyhrazená zdvihací zařízení  

 vyhrazená elektrická zařízení  

 vyhrazená plynová zařízení   

 

V resortu státní báňské správy a v resortu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

existují technická zařízení se zvýšenou mírou ohroţení zdraví a bezpečnosti osob a 

majetku, která se nazývají vybraná technická zařízení (např. důlní stroje, jaderná 

zařízení). Zde je vykonáván státní odborný dozor podle zákona o drahách – Dráţní úřad a 

Dráţní inspekce. 

V resortu dopravy a v resortu obrany se vyskytují také tato nebezpečná zařízení, zde se 

nazývají určená technická zařízení (tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní,   

pro ochranu před účinky zpětných trakčních proudů, které slouţí k zabezpečení 

provozování dráhy nebo dráţní dopravy nebo lyţařských vleků, vojenská zařízení a 

technika, výstroj a výzbroj). Zde provádí dozor Ministerstvo obrany.  

Bezpečnostní barvy, značky a značení – poskytují informace nebo instrukce o BOZP 

prostřednictvím značky. Týkají se vţdy určitého předmětu činnosti nebo situace. Podle 

svého významu rozlišujeme:  

 Značky zákazu – zakazují chování, které by mohlo způsobit ohroţení ţivota 

nebo zdraví; mají geometricky kruhový tvar; červená barva 

 Značky výstrahy – varují před rizikem nebo nebezpečím; geometricky 

trojúhelníkový tvar; ţlutá, oranţová nebo zelenoţlutá barva  
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 Značky příkazu – předepisují, nařizují určité chování; geometricky kruhový 

tvar; modrá barva  

 Značky informativní – informují nebo instruují (únikové cesty, nouzový 

východ, místo první pomoci, prostředky poţární ochrany, směr cesty, apod.); 

geometricky tvar čtverce nebo obdélníku; barva zelená  

 

Důleţitá je zde povinnost zaměstnavatele umísťovat tyto značky a značení                 

na pracovištích, kde jsou vykonávány práce, při nichţ můţe dojít k poškození zdraví a 

seznámit s nimi zaměstnance. Další zásadou je, ţe tyto musejí být vhodné pro dané 

prostředí, musí být zhotoveny z vhodného materiálu a jejich rozměry musí odpovídat 

velikosti překáţky nebo nebezpečného místa. Bliţší podrobnosti o vzhledu, barvách a 

umístění bezpečnostních značek upravuje zvláštní právní předpis
2
.   

Bezpečnostní přestávky – zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit a 

provádět pracovní postupy tak, aby byly dodrţovány zásady bezpečného chování            

na pracovišti a aby zaměstnanci nevykonávali činnosti, které jsou jednotvárné a 

jednostranně zatěţující organismus. Pokud nelze takové práce vyloučit, musí být 

přerušovány bezpečnostními přestávkami. Tyto přestávky se povaţují za výkon práce a 

jsou tedy placené.  

Bezpečnostní signály – pouţívají se na těch pracovištích, kde jsou vykonávány práce, 

při nichţ můţe dojít k poškození zdraví. Poskytují informace nebo instrukce o BOZP 

prostřednictvím určitého signálu (zvukové, světelné, dávané rukou, hlasové). 

Bezpečný výrobek – výrobek, který za běţných nebo rozumně předvídatelných 

podmínek uţití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé 

pouţitelnosti nebezpečí, nebo jehoţ uţití představuje pro spotřebitele vzhledem 

k bezpečnosti a ochraně zdraví osob pouze minimální nebezpečí při uţívání výrobků, 

přičemţ se sledují z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví zejména tato kritéria:  

 vlastnost výrobku (ţivotnost, sloţení, způsob balení, poskytnutí návodu na jeho 

montáţ, uvedení do provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost návodu, 

způsob uţívání včetně vymezení prostředí uţití, způsob označení, způsob 

provedení a označení výstrah, návod na údrţbu a likvidaci, údaje a informace 

musí být uvedeny v českém jazyce;  

 vliv na další výrobek za předpokladu jeho uţívání s dalším výrobkem;  

 způsob předvádění výrobku; 

 rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroţeni při uţití výrobků, zejména 

děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  

 

Za bezpečný výrobek se povaţuje výrobek, který splňuje poţadavky zvláštního 

právního předpisu.
3
  

                                                   
2
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 

3
 Zákon č. 22/1997 Sb. 
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Doprava – zaměstnavatelé jsou povinni při provozování dopravy dopravními 

prostředky zejména organizovat práce zaměstnanců v souladu se zvláštními právními 

předpisy, návodem dodaným výrobcem pro provoz a pouţívání dopravních prostředků a 

místním provozním bezpečnostním předpisem vydaným zaměstnavatelem, kterým se 

stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost 

provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní 

prostředí, s ohledem na moţné ohroţení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla 

dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích. Podrobné poţadavky na způsob 

organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit                

při provozování dopravy dopravními prostředky:  

 silniční dopravy,  

 vnitrozemské plavby,  

 letecké dopravy,  

 dráhy, dráţní dopravy a dráhy průmyslové.  

 

Bliţší podrobnosti jsou stanoveny v přílohách nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým 

se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.  

Hluk při práci – fyzikální rizikový faktor pracovních podmínek, který můţe být       

ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví
4
 škodlivý pro zdraví a jehoţ hygienický 

limit stanoví zvláštní právní předpis.
5
  

Zaměstnavatelé, kteří provozují stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku, mají        

za povinnost technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk 

nepřekračoval hygienické limity, které jsou upraveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. 

Riziko expozice hluku vůči zaměstnancům musí být eliminováno nebo alespoň 

minimalizováno v souladu s uplatňováním protihlukových technických opatření. 

Pracoviště, na kterých je vykonávána práce, která je spojena s expozicí hluku, musí být 

řešena takovým umístěním výrobních prostředků a zařízení, volbou pracovního nářadí, 

pracovních postupů a metod práce, které budou směřovat ke sniţování rizika hluku u jeho 

zdroje (protihlukové zástěny, pravidelná údrţba strojů, zařízení a nářadí, pouţívání OOPP, 

bezpečnostní přestávky).  

Hygiena práce - dodrţování zásad pro uchování zdraví. Je to odvětví, které sleduje 

pracovní prostředí a provádí průzkum všech vlivů tohoto prostředí na fyzické a duševní 

zdraví člověka, zejména vliv organizace práce, metod a forem práce, technologií, 

materiálů a pracovních prostředků. Cílem tohoto odvětví je zajistit, aby pracovní prostředí 

i ostatní pracovní podmínky odpovídaly přirozeným vlastnostem zaměstnanců, aby je 

nejen chránily před škodlivými vlivy a před nadměrným a nepřirozeným zatíţením 

lidského organismu, ale aby, pokud moţno, aktivně působily na zlepšení jejich 

zdravotního stavu.  

                                                   
4
 Zákon č. 258/2000 Sb. 

5
 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
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Hygienické limity – tento termín pouţívají předpisy o ochraně veřejného zdraví a 

předpisy o ochraně zdraví při práci při stanovení limitních hodnot rizikových faktorů 

ţivotního a pracovního prostředí. Hygienické limity představují maximální hodnotu 

expozice rizikovým faktorům, při níţ by nemělo za běţných podmínek dojít k ohroţení 

zdraví fyzické osoby. Terminologie, která se pouţívá v předpisech:  

 nejvyšší přípustné hodnoty rizikových faktorů (např. ustanovení § 7 zákona 

č. 309/2006 Sb.),  

 přípustný expoziční limit (např. ustanovení § 9 odst. 1 a 2 nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., ustanovení § 3 aţ § 6 nařízení vlády č. 1
4
8/2006 Sb.), 

 nejvyšší přípustná koncentrace (např. ustanovení § 9 odst. 1 a 4 nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb.),  

 nejvyšší přípustné hodnoty mezní hodnoty expozice (ustanovení § 2 odst. 1 

písm. b) nařízení vlády č. 1/2008 Sb.)  

 

 

Co se rozumí konkrétním hygienickým limitem?  

To vyplývá vţdy z konkrétních ustanovení příslušného právního předpisu, který jej 

stanoví. Hygienické limity pro jednotlivé rizikové faktory, způsob jejich zjišťování a 

hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance vystaveného těmto 

rizikovým faktorům stanoví prováděcí předpisy k zákonu o ochraně veřejného zdraví
6
 a 

k zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zvláštní 

předpis.  

Informace o BOZP – jsou to v zásadě tyto informace:  

 o nebezpečích, která se vyskytují na pracovištích a při pracovních činnostech 

(nebezpečná místa, nebezpečné procesy, nebezpečné činitele),  

 o vyhodnocení rizika moţného ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 

(např. pravděpodobnost vzniku poškození zdraví zaměstnance při práci a 

stupeň moţných následků na zdraví),  

 o opatřeních k odstranění rizik a o ochraně před působením neodstranitelných 

rizik práce,  

 

Poskytování výše uvedených informací je povinností zaměstnavatele. Musí to být 

informace o všech nebezpečích a rizicích, o tom, jak se proti existujícímu riziku bránit, jak 

se nebezpečí vyhnout. Musí být poskytnuty podrobné informace o tom, jak se chovat      

na pracovišti, popř. co je zakázáno dělat.  

 

 

 

 

                                                   
6
 Zákon č. 258/2000 Sb. 
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Informace o BOZP jsou předmětem úpravy nebo obsahem:  

 právních předpisů k zajištění BOZP, k zajištění bezpečnosti technických 

zařízení (zákony, nařízení vlády, vyhlášky, výnosy),  

 ostatních předpisů k zajištění BOZP (technické normy, interní předpisy 

zaměstnavatelů),  

 posuzování a hodnocení rizik a přijatých potřebných opatření,  

 návodů k pouţívání strojů, přístrojů, nástrojů a jiných zařízení a chemických 

látek,  

 pracovních pokynů a pokynů k zajištění BOZP.  

 

Cílem předávání informací BOZP je vedení zaměstnanců k bezpečné práci. Provádí se 

formou školení, instruktáţí a udílením vhodných pokynů k zajištění BOZP.  

Inspekce práce – specializovaná státní kontrola na úseku ochrany pracovních vztahů a 

pracovních podmínek, BOZP. Orgány inspekce práce kontrolují dodrţování povinností, 

které vyplývají:  

 z právních předpisů, z nichţ vznikají zaměstnancům a jejich zástupcům práva 

nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích (včetně odměňování, náhrady 

mzdy, platu, náhrady výdajů zaměstnancům, s výjimkou právních předpisů      

o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatelů),  

 z právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,  

 z právních předpisů k zajištění BOZP a k zajištění bezpečnosti provozu 

technických zařízení se zvýšenou mírou ohroţení ţivota a zdraví a právních 

předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,  

 z právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, 

zaměstnanců pečujících o děti a jinou zákonem stanovenou závislou osobu,  

 z právních předpisů upravující výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní 

činnosti dětmi  

 z dodrţování kolektivních smluv v částech, kde jsou upraveny individuální 

pracovněprávní nároky zaměstnanců a vnitřních předpisů vydaných podle 

zákoníku práce, jestliţe zakládají práva zaměstnanců.  

 

Strukturu inspekce práce v ČR tvoří Státní úřad inspekce práce v Opavě, v jehoţ čele 

stojí generální inspektor a oblastní inspektoráty práce, v jejichţ čele stojí vedoucí 

inspektoři. Působnost, postavení a činnost inspekce práce je řešena zákonem 

č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění.  
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Ionizující záření při práci – fyzikální rizikový faktor pracovního prostředí. Podle 

atomového zákona
7
 se ionizujícím zářením rozumí přenos energie v podobě částic nebo 

elektromagnetických vln vlnové délky niţší nebo rovnající se 100 nanometrů, anebo 

s frekvencí vyšší nebo rovnající se 3x10E15 hertzů, který je schopen přímo nebo i 

nepřímo vytvářet ionty. Způsob vyuţívání ionizujícího záření, systém ochrany osob a 

ţivotního prostředí před neţádoucími účinky ionizujícího záření, kategorizace pracovišť, 

kde se vykonávají radiační činnosti, podmínky bezpečného provozu zdrojů ionizujícího 

záření, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení, minimální rozsah opatření 

k ochraně zdraví zaměstnance vystaveného účinkům ionizujícího záření stanoví atomový 

zákon a předpisy vydané k jeho provedení, např. vyhláška č. 419/2002 Sb., o radiační 

ochraně, v platném znění. Státní dozor nad dodrţováním atomového zákona vykonává 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost.  

Kontrolované pásmo – ucelená a jednoznačně určená část pracoviště, oddělená        

od ostatního prostoru, viditelně označená a zajištěná tak, aby do ní nemohly vstupovat 

nepovolané osoby, tedy zaměstnanci, kteří v ní nevykonávají práci, opravy, údrţbu, 

zkoušky, revize, kontrolu nebo dozor.  

Zřízení kontrolovaných pásem je opatření zaměstnavatele ve prospěch zaměstnanců, 

které má za cíl chránit jejich zdraví při práci. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby:  

 práce s azbestem,  

 práce s chemickými karcinogeny,  

 práce s biologickými činiteli  

 pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity  

 

…byly v rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, 

prováděny vţdy v kontrolovaných pásmech. Do kontrolovaných pásem mohou být 

zařazeny i další práce, při kterých jsou zaměstnanci vystaveni působení rizikových 

faktorů.  

Kvalifikační předpoklady – jsou právními předpisy stanovené skutečnosti kladené   

na zaměstnance pro výkon určitého druhu práce. V právních předpisech jsou stanoveny 

zpravidla stupněm vzdělání a délkou odborné praxe. Nedílnou a trvalou součástí 

kvalifikačních předpokladů zaměstnance je znalost základních povinností vyplývajících 

z právních a ostatních předpisů a poţadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP. 

Lékařské prohlídky  - posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance v souvislosti 

s výkonem práce při preventivních lékařských prohlídkách vstupních, periodických, 

mimořádných a výstupních. Jejich cílem je prevence – předejití poškození nebo zhoršení 

zdravotního stavu zaměstnance při zařazování do práce. Zaměstnavatel je povinen si 

vyţádat posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance před jeho nástupem do práce – 

vstupní prohlídky, rovněţ při změně druhu práce.  

Periodické prohlídky – předepsány pro zaměstnance, kteří vykonávají činnosti 

epidemiologicky závaţné, kteří mohou ohrozit zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva 
                                                   

7
 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon) 
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(řidiči, ţelezničáři, piloti, obsluhy strojů, apod.), vykonávající činnosti, vyţadující zvláštní 

zdravotní způsobilost (podzemní pracoviště, hutnictví, záchranná sluţba, hasiči, práce ve 

výškách, apod.). Řadové prohlídky – u zaměstnanců, pro které nejsou předepsány 

periodické prohlídky, provádějí se jednou za pět let, u zaměstnanců nad 50 let nejméně 

jednou za tři roky. Mimořádné prohlídky – po těţkém úraze nebo nehodě, při ztrátě 

vědomí, apod. Tuto prohlídku si můţe vyţádat i zaměstnavatel, nařídit orgán ochrany 

veřejného zdraví, zaměstnanec. Výstupní prohlídky – u zaměstnanců, kteří pracují na 

pracovištích, kde jsou takové vlivy pracovního prostředí, které se mohou projevit i po 

delší době. Následné prohlídky – provádějí se u zaměstnanců, kteří pracovali na 

rizikových pracovištích.  

Lékařské prohlídky související s prací v noci
8
 – vyplývají ze zákoníku práce. Je 

povinností zaměstnavatele zajistit vyšetření zaměstnanců pracujících v noci                  

před zařazením na noční práci, pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně a 

kdykoliv během zařazení na noční práci, pokud o to zaměstnanec poţádá.  

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – oprávnění zaměstnavatele vyţádat si 

lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci dle právních předpisů. Co musí lékařský 

posudek vţdy obsahovat?
9
 

 identifikační údaje posuzované osoby, zdravotnického zařízení a lékaře  

 účel vydání posudku  

 posudkový závěr  

 poučení o moţnosti podat návrh na přezkoumání  

 datum vydání posudku 

 

Lékařský posudek obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, údaje o pracovním 

zařazení zaměstnance, druhu práce, reţim práce a zdravotních a bezpečnostních rizicích 

práce, označení nemoci z povolání.  

Moţný posudkový závěr lékařského posudku: 

Posuzovaná osoba:  

 je zdravotně způsobilá,  

 je zdravotně způsobilá s podmínkou  

 je zdravotně nezpůsobilá  

 pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost  

 

Mimořádné události – zákoník práce za mimořádné události povaţuje havárie, poţár, 

povodně, jiná váţná nebezpečí a evakuaci zaměstnanců (včetně pokynů k zastavení práce 

a k okamţitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí). Pro tyto případy je 

zaměstnavatel povinen přijímat opatření a kontrolovat jejich účinnost a dodrţování 

(opatření ke zdolávání mimořádných událostí). Rovněţ je povinen zajistit a určit 

                                                   
8
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ustanovení § 94 odst. 2 

9
 Vyhláška č. 385/2006 Sb., 
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dostatečný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, přivolání 

lékařské první pomoci, hasičů a policie. 

Mycí, čistící a desinfekční prostředky – zaměstnavatel je povinen poskytovat          

na základě zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohroţení 

dráţdícími látkami. Tyto prostředky musí poskytovat bezplatně a na základě zpracovaného 

vlastního seznamu (toaletní a dezinfekční mýdla, ručníky textilní nebo papírové, toaletní 

papír, ochranné masti s dezinfekčním účinkem). V nařízení vlády č. 495/2001 Sb., jsou 

v příloze č. 4 uvedena doporučená mnoţství mycích a čisticích prostředků.  

Důleţité je správné klasifikování práce z hlediska znečištění zaměstnance:  

 práce velmi nečistá (např. deratizéři, galvanizéři) 

 práce nečistá (např. řidiči nákladních vozidel, traktorů, řezníci, kováři, 

pokrývači) 

 práce méně čistá (jeřábníci, skladníci, řidiči osobních vozidel) 

 práce čistá (administrativní pracovníci, vědci, učitelé)  

 

 

Náhrada škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání – povinnost 

zaměstnavatele poskytnout náhradu zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, nebo u něho 

byla zjištěna nemoc z povolání.  

 ztráta na výdělku  

 bolest a ztíţení společenského uplatnění  

 účelně vynaloţené náklady spojené s léčením (lázeňské léčení, léky, speciální 

dieta, dojíţdění k lékaři, apod.)  

 věcná škoda (zničený oděv, obuv, apod.)  

 

 

Výše uvedené nároky na náhradu škody se posuzují samostatně. Způsob a rozsah 

náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat s příslušnou odborovou organizací a se 

zaměstnancem.  

Náhrada škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání při úmrtí zaměstnance – 

povinnost zaměstnavatele v rozsahu své odpovědnosti poskytnout:  

 náhrada účelně vynaloţených nákladů spojených s jeho léčením  

 náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem tomu, kdo tyto náklady 

vynaloţil  

 náhrada nákladů na výţivu pozůstalých  

 jednorázové odškodnění pozůstalých  

 náhrada věcné škody  
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Náklady na BOZP – V zákoníku práce je stanoveno, ţe náklady spojené se 

zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel. Právní řád ČR 

stanoví dvě výjimky z tohoto pravidla:  

 náklady vzniklé výkonem kontroly odborových orgánů nad BOZP hradí stát, a  

 periodické preventivní prohlídky u zaměstnanců, kteří vykonávají 

epidemiologicky závaţné činnosti, zaměstnanců, kteří pracují na rizikových 

pracovištích, nebo u zaměstnanců, jejichţ činnost můţe ohrozit zdraví 

ostatních zaměstnanců nebo jiných osob, u nichţ je vyţadována zvláštní 

zdravotní způsobilost,  

 mimořádné prohlídky, které jsou nařízené ze zdravotních důvodů,  

 dispenzární prohlídky – nemoci z povolání,  

 první pomoc – zdravotní výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního 

pojištění.  

Platí zásada, ţe náklady na BOZP nelze poţadovat na zaměstnanci. To znamená, ţe 

zaměstnavatel hradí i veškeré náklady, které vznikají v souvislosti s pořizováním, 

přidělováním, opravami a udrţováním prostředků individuální ochrany – OOPP.  

Rovněţ náklady, spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel 

– dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Náklady na BOZP jsou daňově 

uznávaným nákladem (výdajem).  

Návody k pouţívání – informace a pokyny, které jsou dodávány s výrobkem a které 

obsahují mimo jiné opatření k ochraně zdraví, aby při správném pouţívání výrobku 

k určenému účelu nemohlo být poškozeno zdraví.  

Výrobek uváděný na trh:  

 musí být opatřen průvodní dokumentací,  

 pokud existuje určité nebezpečí, musí být na toto upozorněno v dokumentaci,  

 povinnost prodávajícího řádně informovat spotřebitele o vlastnostech výrobku, 

o způsobu pouţití a údrţby a o nebezpečí, které vyplývá z nesprávného pouţití 

nebo údrţby, informace v písemném návodu musí být srozumitelné a v českém 

jazyce. 

 

Neionizující záření při práci – fyzikální rizikový faktor pracovních podmínek. Jedná 

se o statická magnetická, časově proměnná elektrická, magnetická a elektromagnetická 

pole a záření při určité frekvenci. Zaměstnavatel má určité povinnosti, např. zabezpečit, 

aby expozice fyzických osob nepřekračovala nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího 

záření – nařízení vlády č. 1/2008 Sb. 

Nemoci z povolání – podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., vznikají nepříznivým 

působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud 

vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se 

rozumí také akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.  
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Seznam nemocí z povolání obsahuje taxativní výčet druhů nemocí z povolání a 

zároveň stanoví podmínky jejich vzniku. V současné době jsou ve výčtu uvedeny tyto 

nemoci z povolání: 

 způsobené chemickými látkami,  

 způsobené fyzikálními faktory,  

 týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice,  

 koţní,  

 přenosné a parazitární,  

 způsobené ostatními faktory a činiteli.  

 

Nepříznivé mikroklimatické podmínky – rizikový faktor pracovního prostředí. 

Jedná se například o extrémní chlad, teplo a vlhkost. Pokud nelze omezit nejvyšší 

přípustné hodnoty rizikových faktorů, musí zaměstnavatel omezovat jejich působení např. 

technickými, technologickými a jinými opatřeními (úprava pracovních podmínek, doba 

výkonu práce, pouţívání vhodných OOPP, poskytování ochranných nápojů).  

Nevykonání práce zaměstnancem (odmítnutí výkonu práce) při bezprostředním a 

váţném ohroţení – zaměstnanec má právo dle zákoníku práce odmítnout vykonat práci,   

o níţ má důvodně za to, ţe bezprostředně a závaţným způsobem ohroţuje jeho ţivot a 

zdraví, případně ţivot a zdraví jiných osob. Takové nevykonání práce, resp. odmítnutí 

výkonu práce nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.  

Noční práce – je práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. hodinou a 6. 

hodinou.  

Zaměstnancem pracujícím v noci se pro účely zákoníku práce rozumí zaměstnanec, 

který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby 

v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.  

Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen náleţitě vybavit.   

Na tomto pracovišti musí být prostředky pro poskytnutí první pomoci, prostředky 

umoţňující přivolat rychlou lékařskou pomoc, zaměstnavatel musí zajišťovat                   

pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména moţnost 

občerstvení. Noční práce musí být se zřetelem k zajištění BOZP předem projednána 

s odborovou organizací. Musí být vedena evidence odpracované noční práce                      

u jednotlivých zaměstnanců.  

Odborná způsobilost – pro výkon určitých prací a činností je právními a ostatními 

předpisy předepsaná odborná způsobilost, která je předpokladem výkonu těchto prací a 

činností. Moţné předpoklady pro získání odborné způsobilosti:  

 zdravotní způsobilost,  

 dosaţení určitého věku,  

 bezúhonnost,  

 určitý obor a stupeň vzdělání,  

 určitý druh a délka odborné praxe,  
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 zaškolení nebo zácvik,  

 absolvování zkoušky u stanovené osoby,  

 získání dokladu o odborné způsobilosti,  

 periodicita ověřování znalostí (přezkoušení).  

 

V oblasti BOZP je odborná způsobilost předepsána pro osoby provádějící hodnocení 

rizik na pracovišti (bezpečnostní technici, osoby, provádějící hodnocení zdravotních rizik, 

a pro koordinátory BOZP na staveništi); zvláštní odborná způsobilost je předepsána       

pro činnosti na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohroţení ţivota a 

zdraví zaměstnanců, a pro práce a činnosti vystavující zaměstnance zvýšenému ohroţení 

ţivota nebo zdraví.  

Ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců – stav způsobený vlastností, schopností 

nebo charakterem materiálu, stroje, technického zařízení, pracovního prostředí, pracovní 

metody, pracoviště, zaměstnance, apod., který vyvolává potencionální nebezpečí 

způsobení škody na ţivotě a zdraví zaměstnanců (pracovních úrazů, nemocí z povolání 

nebo jiných poškození zdraví).  

K omezení tohoto ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců směřuje systém 

prevence rizik, který zajišťuje zaměstnavatel.  

Ohroţení nemocí z povolání – takové změny zdravotního stavu zaměstnance, jeţ 

vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichţ vznikají nemoci 

z povolání, ale nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze 

posoudit jako nemoc z povolání. Další výkon práce za stejných podmínek by jiţ vedl      

ke vzniku nemoci z povolání. Lékařský posudek o tomto ohroţení vydává zdravotnické 

zařízení, které je příslušné k vydání lékařského posudku o nemoci z povolání. Na základě 

tohoto posudku bývá zaměstnanec převeden zaměstnavatelem na jinou práci, za niţ mu 

přísluší niţší mzda nebo plat. Pak mu je rozdíl zaměstnavatelem doplácen.  

Ochranná zařízení – mechanická, elektrická, elektronická nebo jiná obdobná zařízení 

slouţící k bezpečnosti a ochraně ţivota a zdraví zaměstnanců
10

: 

 musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození,  

 musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru,  

 nesmí bránit montáţi, opravě, údrţbě, seřizování, manipulaci a čištění; přístup 

zaměstnance musí být omezen pouze na tu část zařízení, kde je prováděna 

činnost, a to pokud moţno bez sejmutí ochranného zařízení,  

 nesmí být snadno odnímatelná anebo odpojitelná,  

 nesmí omezovat výhled na provoz zařízení více, neţ je nezbytně nutné,  

 musí splňovat další technické poţadavky na blokování nebo jištění                

dle zvláštních právních předpisů, případně dle technických norem.  

 

 

Úkolem ochranných zařízení je ochrana zaměstnance především před: 

                                                   
10

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
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 padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze zařízení,  

 rizikem poţáru nebo výbuchu s následným poţárem nebo před účinky 

výbušných směsí látek, vyráběných, uţívaných nebo skladovaných v zařízení,  

 nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných nebo 

tuhých emisí,  

 moţným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením nebo 

destrukcí pohybujících se částí zařízení.  

Zaměstnanci jsou povinni pouţívat při práci stanovená ochranná zařízení a nesmí je 

svévolně měnit nebo vyřazovat z provozu.  

Ochranné nápoje – poskytují se k ochraně zdraví zaměstnanců před účinky tepelné 

zátěţe nebo zátěţe chladem. Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné a nesmí 

obsahovat více neţ 6,5 hmotnostních procent cukru. Mnoţství alkoholu v nich nesmí 

překročit 1 hmotnostní procento; ochranné nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat alkohol. 

Ochranný nápoj chránící před zátěţí teplem se poskytuje v mnoţství odpovídajícím 

nejméně 70% tekutin a minerálních látek ztracených z organismu za osmihodinovou 

směnu potem a dýcháním. Ochranný nápoj chránící před zátěţí chladem se poskytuje 

teplý, v mnoţství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Při poskytování ochranných 

nápojů se vychází a postupuje podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují 

podmínky ochrany zdraví při práci, zvláště podle jeho přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1.  

 

Jako ochranný nápoj chránící před zátěţí teplem se v ČR poskytuje:  

 balená přírodní minerální voda slabě (příp. středně) mineralizovaná,  

 balená pramenitá voda,  

 balená kojenecká voda,  

 nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické poţadavky 

jako u jmenovaných balených vod.  

 

Ochranný nápoj chránící před zátěţí chladem se poskytuje při práci na pracovišti, kde 

musí být udrţována operativní nebo výsledná teplota niţší, neţ je teplota upravená 

v příloze č. 1, části A, tabulce č. 3, nebo na venkovním pracovišti, na němţ je korigovaná 

teplota vzduchu niţší neţ 4°C.  

Opatření k odstranění nebo ke sníţení rizik práce – přicházejí v úvahu aţ v tom 

případě, pokud nelze riziko práce odstranit. Opatření mají zaměstnancům zajistit 

spolehlivý způsob ochrany ţivota a zdraví před tzv. zbytkovými (neodstranitelnými) riziky 

práce. Při přijímání těchto opatření musí zaměstnavatel vycházet z tzv. všeobecných 

preventivních zásad.  

 

 

 

Základní skupiny opatření:  
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 opatření kolektivní ochrany zaměstnanců (technická opatření – umístění 

zábradlí, umístění mříţí, školení zaměstnanců o bezpečném chování                

na pracovišti),  

 opatření individuální ochrany zaměstnanců (ochrana konkrétního zaměstnance, 

poskytnutí OOPP).  

 

Příklady opatření k odstranění nebo sníţení rizik práce: 

 zákazy práce s určitými látkami a v určitém prostředí pro všechny zaměstnance 

nebo pro zvlášť ohroţené skupiny zaměstnanců,  

 technická opatření (instalace ochranných zařízení),  

 technologická opatření (nahrazení nebezpečných látek méně nebezpečnými 

nebo bezpečnými),  

 organizační opatření (stanovení kontrolovaných pásem, zákazy vstupu            

na určitá místa),  

 poskytování prostředků individuální ochrany (OOPP, ochranné nápoje),  

 informační opatření (umístění bezpečnostních značek a tabulek, 

bezpečnostního značení, pouţívání bezpečnostních signálů, školení, instruktáţe 

o bezpečných pracovních postupech),  

 metody organizace práce a úpravy pracovního reţimu (zavedení střídání 

činností v práci, omezení či přerušování doby výkonu určitých činností, 

zavedení bezpečnostních přestávek),  

 kompenzační opatření (rizikové příplatky, dodatková dovolená, apod.).  

 

Organizace práce a pracovní postupy – zaměstnavatel je povinen organizovat práci a 

stanovit pracovní postupy z hlediska dodrţování zásad bezpečného chování na pracovišti a 

dbát na to, aby zaměstnanci:  

 nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěţující organismus; pokud 

je nelze vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami a 

v případech stanovených zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu 

takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena,  

 nebyli ohroţeni padajícími nebo vymrštěnými předměty či materiálem,  

 byli chráněni proti pádu nebo zřícení,  

 nebyli ohroţeni dopravou na pracovištích,  

 na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 

zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak,  

 nevykonávali ruční manipulace s břemeny, která mohou poškodit zdraví, 

zejména páteř.  

 

 

Zaměstnanci jsou povinni dodrţovat při práci stanovené pracovní postupy. Poţadavky 

na organizaci práce a pracovní postupy stanoví předpisy k zajištění BOZP a předpisy 



21 
 

k zajištění bezpečnosti technických zařízení. Především se jedná o zákon č. 309/2006 Sb., 

týkající se organizace práce a pracovních postupů a rizikových faktorů.  

Osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdrţují na jeho pracovištích –            

na pracovištích zaměstnavatele se mohou vyskytovat i jiné osoby neţ jen zaměstnanci. 

Například se můţe jednat o zaměstnance dodavatelské nebo odběratelské firmy, 

zaměstnance opravárenské nebo stavební firmy, pracovníky kontrolních orgánů, sluţební a 

soukromé návštěvy zaměstnanců. Zde má zaměstnavatel povinnost pečovat i o bezpečnost 

a ochranu zdraví těchto osob, ale za podmínky, ţe se na jeho pracovištích zdrţují s jeho 

vědomím. Zaměstnavatel by měl informovat tyto osoby o místních rizicích a o opatřeních 

k ochraně před nimi, zajistit jim bezpečný pohyb   na svých pracovištích – doprovod 

některého ze svých zaměstnanců, vybavit je, v případě potřeby, i OOPP.  

Osvětlení – pouţívá se denní, umělé nebo sdruţené osvětlení. Zaměstnavatel je 

povinen zajistit, aby pracoviště byla osvětlena pokud moţno denním světlem. Osvětlení 

pracovišť, spojovacích cest mezi pracovišti musí odpovídat náročnosti vykonávané práce 

na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a poţadavky. 

Osvětlení nesmí být příčinou oslňování. Hodnoty osvětlení pro pracoviště osvětlované 

denním osvětlením nebo sdruţeným osvětlením stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

Osvětlovací otvory, osvětlovací soustavy zajišťující umělé osvětlení a části vnitřních 

prostor pracoviště odráţející světlo musí být čištěny ve stanovených lhůtách a trvale 

udrţovány v takovém stavu, aby vlastnosti osvětlení byly zachovány. Zaměstnanci musí 

být umoţněno manipulovat s okny nebo světlíky (pokud jsou otevíratelné), otevírat, 

zavírat, nastavovat nebo zajišťovat je z podlahy bezpečným způsobem; pokud jsou 

otevřeny, musí být zajištěny v takové poloze, aby se předešlo riziku úrazu. Pracoviště 

včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého osvětlení 

vystaven ve zvýšené míře moţnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být 

vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením.  

 

Pokyny k zajištění BOZP – konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími 

zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni. Jsou součástí instruktáţe zaměstnanců o BOZP a 

součástí pracovních pokynů vedoucích zaměstnanců. Zaměstnanci při nich získávají 

informace o rizicích jejich práce a o opatřeních, jak se působení rizik vyhnout, nebo je 

minimalizovat na nejniţší moţnou míru. O těchto pokynech a informacích, které 

zaměstnavatel zajišťuje v rámci instruktáţe, a to při přijetí zaměstnance, jeho převedení, 

přeloţení nebo při změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení 

nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů, je zaměstnavatel 

povinen vést dokumentaci. Zaměstnanci jsou povinni dodrţovat pokyny zaměstnavatele 

k zajištění BOZP.  

 

 

 

Pomocná zařízení – těmito zařízeními se např. rozumí:  
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 zařízení k umývání pracovní obuvi (u východu z pracoviště, omyvatelná a 

nekluzká podlaha spádovaná ke vpusti),  

 zařízení na sušení pracovních oděvů a obuvi (usušení oděvu a obuvi nejdéle   

do 6 hodin),  

 místnost pro odpočinek od nepříznivých vlivů práce (pokud to vyţaduje BOZP, 

dostatečně velká, větratelná, osvětlená denním světlem, vytápěná na nejméně 

20°C, vybavena sedacím nábytkem s opěrkami zad a stoly, v případě 

konzumace jídel musí být vybavena tekoucí vodou a teplou vodou, 

umývadlem, kuchyňským dřezem a zařízením pro ohřívání a uchovávání jídla).  

 

Pouţívání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí – 

zaměstnavatel je povinen podle zákona č. 309/2006 Sb., zajistit, aby stroje, technická 

zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které 

budou pouţívány.  

 

Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být:  

 vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání ţivot a zdraví zaměstnanců,  

 vybaveny nebo upraveny tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým 

faktorům pracovních podmínek,  

 pravidelně a řádně udrţovány, kontrolovány a revidovány.  

 

Bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, 

dopravních prostředků a nářadí stanoví zejména tyto právní předpisy:  

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky                 

na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  

 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky,  

 vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení.  

 

Práce monotónní – práce, při níţ je charakteristické opakování stejných pohybových 

nebo úkolových úkonů s omezenou moţností zásahu zaměstnance do jejich průběhu.  

Monotonie můţe být:  

 pohybová (opakování jednoduchých pohybových manuálních úkonů stejného 

typu),  

 úkolová (nízký počet a malá proměnlivost úkolů).  

 

Monotónní práce je spojena s rizikovým faktorem psychické zátěţe. Tyto práce musí 

být k omezení jejich nepříznivého vlivu na zdraví přerušovány bezpečnostními 



23 
 

přestávkami v trvání 5 aţ 10 minut po kaţdých 2 hodinách nepřetrţité práce nebo musí být 

zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.  

 

Práce s fyzickou zátěţí – pokud se týká práce s fyzickou zátěţí, rozlišují se tyto 

hlediska:  

 celková fyzická zátěţ,  

 lokální svalová zátěţ,  

 pracovní polohy,  

 ruční manipulace s břemeny.  

 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanoví hygienické limity pro zátěţe uvedené výše a 

stanoví časová omezení pro jiné neţ přijatelné pracovní polohy.  

 

Práce s biologickými činiteli – všechny mikroorganismy, buněčné kultury a 

endoparaziti, kteří mohou vyvolat infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy 

v ţivém organismu. Mikroorganismem se rozumí mikrobiologický objekt buněčný nebo 

nebuněčný, schopný replikace nebo přenosu genetického materiálu; buněčnou kulturou se 

rozumí buňky pocházející z mnoho buněčného organismu, které rostou in vitro. 

Biologické činitele jsou rizikovým faktorem pracovního prostředí a třídí se podle míry 

rizika infekce do 4 skupin. Zaměstnavatel nebo pověřená osoba musí při stanovení rizika 

biologického činitele postupovat způsobem dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Toto 

nařízení mj. stanoví poţadavky na hodnocení rizika činností, které jsou spojeny 

s moţností ohroţení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, a stanoví minimální 

opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při práci, bliţší hygienické poţadavky                  

na pracoviště a jeho označení, poţadavky na pracovní postupy, apod. 

 

Práce s chemickými faktory a prachem – chemické faktory jsou rizikovými faktory 

pracovních podmínek. V rámci stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 

s chemickými faktory upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb.:  

 obecné postupy a ochranu před nadměrnou expozicí,  

 práci s olovem,  

 chemické karcinogeny, mutageny, teratogeny a chemické procesy s rizikem 

chemické karcinogenity a  

 práci s azbestem.  

 

Co se rozumí chemickou látkou a podmínky kvalifikace chemických látek upravuje 

zákon č. 356/2003 Sb. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., zejména stanoví hygienické limity 

chemických látek, způsob jejich zjišťování a hodnocení, hodnocení zdravotního rizika    

pro zaměstnance, minimální opatření k ochraně zdraví při práci.  

Práce s nebezpečím pádu – nařízení vlády č. 362/2005 Sb., upravuje způsob 

organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci    

na pracovištích, na nichţ jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu 
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do volné hloubky, a bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání technických 

zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Podle tohoto nařízení zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění 

pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 

bezpečnému zachycení.  

Kdy jde o práci ve výškách:  

 na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné 

výšce nad vodou nebo nad nebezpečnými látkami ohroţujícími v případě pádu 

ţivot nebo zdraví osob, 

 na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leţí       

ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubky 

přesahuje 1,5 m.  

 

Prostředky pro zajišťování ochrany zaměstnanců:  

 prostředky kolektivní ochrany (ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, 

záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, např. lešení 

nebo pracovní plošiny, apod.),  

 prostředky osobní ochrany (OOPP proti pádu).  

 

V nařízení vlády č. 362/2005 Sb., jsou zakotveny i další poţadavky na způsob 

organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci   

ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a pouţívání technických 

zařízení (poţadavky na technické konstrukce, zábradlí, pracovní polohovací systémy, 

systémy zachycení pádu, závěs na laně, pouţívání ţebříků, apod.).  

 

Práce s psychickou zátěţí – prací s psychickou zátěţí se rozumí podle nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb.:  

 práce spojená s monotonií,  

 práce ve vnuceném tempu,  

 práce v třísměnném nebo nepřetrţitém pracovním reţimu,  

 práce vykonávaná pouze v noční době.  

 

Kdyţ zaměstnavatel v rámci prevence rizik hodnotí zdravotní rizika psychické zátěţe, 

zjišťuje zdroj jejího vzniku a hodnotí ostatní okolnosti a vlivy, které vedou k jejímu 

vzniku.  

Práce se zobrazovací jednotkou – prací se zobrazovací jednotkou je podle nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., práce vykonávaná zaměstnancem jako pravidelná součást jeho 

obvyklé pracovní činnosti na soustavě zařízení obsahující zobrazovací jednotku, 

klávesnici či jiné vstupní zařízení, software a další volitelné příslušenství včetně 

pracovního stolu nebo pracovní plochy, pracovního sedadla a bezprostředního pracovního 

okolí. Právní předpis mj. stanoví poţadavky na obrazovku zobrazovací jednotky, 
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klávesnici, rozměry pracovního stolu, drţák pro písemnosti a opěrku pro dolní končetiny. 

Stanovuje, ţe trvalá práce spojená s pouţíváním zobrazovací jednotky se povaţuje          

za práci se zrakovou zátěţí a musí být v zájmu omezení jejího nepříznivého vlivu              

na zdraví zaměstnance přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 aţ 10 minut   

po kaţdých 2 hodinách nepřetrţité práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo 

zaměstnanců.  

 

Práce ve vnuceném tempu – je takový způsob práce, při kterém si zaměstnanec 

nemůţe volit tempo práce sám, ale musí se podřídit rytmu strojového mechanismu, úkolu 

nebo rytmu jiného zaměstnance. Taková práce je spojena s rizikovým faktorem psychické 

zátěţe. Práce ve vnuceném pracovním tempu musí být k omezení jejich nepříznivého 

vlivu na zdraví přerušovány bezpečnostními přestávkami v trvání 5 aţ 10 minut              

po kaţdých 2 hodinách nepřetrţité práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo 

zaměstnanců.  

 

Pracoviště – tento pojem není ţádným právním předpisem výslovně definován.         

Za pracoviště lze povaţovat všechny prostory zaměstnavatele určené k vykonávání 

pracovních činností a místa, na která mají zaměstnanci v souvislosti s plněním pracovních 

úkolů nebo činností, které s pracovními úkoly souvisí, přístup.  

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
11

 ukládá 

zaměstnavateli zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a 

vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska BOZP odpovídaly 

bezpečnostním a hygienickým poţadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby:  

 prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené 

rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,  

 pracoviště byla osvětlena, pokud moţno denním světlem, měla stanovené 

mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, 

vlhkost, teplotu a zásobování vodou,  

 prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a 

stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,  

 únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest 

byly stále volné,  

 ve výše uvedených prostorách byla zajištěna pravidelná údrţba, úklid a čištění,  

 pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením 

závodní preventivní péče prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena 

prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné sluţby.  

 

 

Některé právní předpisy, které upravují mj. bliţší poţadavky na pracoviště:  

                                                   
11

 Zákon č. 309/2006 Sb. 



26 
 

 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby, v platném 

znění  

 vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění  

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, v platném znění  

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

v platném znění  

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  

při práci, v platném znění.  

 

Pracovní místo – prostor na pracovišti, který zaujímá zaměstnanec při práci, zpravidla 

v pozici vsedě nebo vstoje, popř. střídání sedu a stoje. Musí být uspořádáno tak, aby 

manipulační roviny, pohybové prostory a vynakládané síly odpovídaly jeho tělesným 

rozměrům a přirozeným dráhám pohybů jeho končetin, nemělo by docházet k zaujímání 

tzv. nepřijatelných pracovních poloh. Výška pracovní roviny musí odpovídat:  

 tělesným rozměrům zaměstnance,  

 základní pracovní poloze,  

 hmotnosti předmětů, se kterými je manipulováno,  

 zrakové náročnosti při práci.  

 

Podmínky pro to, jak má vypadat pracovní místo jsou stanoveny v nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., ustanovení § 46 aţ 52, příloha č. 1, 8 a 9.  

Pracovní pohoda – tento termín není obsaţen v českém pracovním právu, ale je 

obsaţen ve směrnicích ES, které se týkají práce. Jedná se o opatření, která vylepšují 

pracovní prostředí nejen co do faktického uspořádání, vybavení a úpravy, ale i co            

do různých dalších opatření ve prospěch zaměstnanců. Tato opatření příznivě působí       

na zaměstnance, zpříjemňují jim práci a usnadňují uspokojování jejich osobních potřeb. 

Velmi pozitivně ovlivňují jejich soustředění při práci, jejich lepší pracovní výkon a sníţení 

rizik práce, která mají zdroj přímo v zaměstnanci.  

Opatření, která mohou stimulovat pracovní pohodu:  

 zřizování, údrţba a zlepšování zařízení pro zaměstnance (moderní a pěkné 

vybavení místností pro odpočinek, vybavení zařízením na ohřívání a 

uchovávání jídla, apod.),  

 zlepšování vzhledu a úpravy pracovišť (opravy a vymalování, modernizace 

zařízení, estetická úprava, květinová a jiná výzdoba, apod.),  

 vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a 

tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců (organizování přístupu               

ke kulturním, rekreačním a tělovýchovným zařízením, vlastní rekreační 

zařízení, apod.),  
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 závodní preventivní péče (zřízení nebo zajištění ZPP v co největší blízkosti 

pracoviště nebo přímo v areálu firmy).  

 

Pracovní prostředí – není právními předpisy definováno. Lze jej charakterizovat jako 

soubor materiálních podmínek (fyzikálních, chemických a prostorových), za kterých je 

vykonávána práce. Stav pracovního prostředí je určován stavebním, objemovým a 

dispozičním řešením objektů a pracovišť, bezpečnostní úrovní technologií a pracovních 

postupů, strojů a zařízení, akustickými, světelnými a mikroklimatickými podmínkami a 

organizací práce.  

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost vytvářet bezpečné a zdraví 

neohroţující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a 

přijímáním opatření k předcházení rizikům; k tomu je povinen soustavně vyhledávat 

nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat 

jejich příčiny a zdroje a přijímat vhodná opatření v rámci prevence rizik.
12

  

Prevence rizik – prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních 

předpisů a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají    

za cíl:  

 předcházet rizikům,  

 odstraňovat je nebo  

 minimalizovat působení neodstranitelných rizik (zbytkových rizik).
13

 

 

Předpisy k zajištění BOZP – právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci jsou předpisy:  

 předpisy na ochranu ţivota a zdraví,  

 předpisy hygienické a protiepidemické,  

 technické předpisy,  

 technické dokumenty a technické normy,  

 stavební předpisy,  

 dopravní předpisy,  

 předpisy o poţární ochraně,  

 předpisy o zacházení s hořlavinami,  

 předpisy o zacházení s výbušninami,  

 předpisy o zacházení se zbraněmi,  

 předpisy o zacházení s radioaktivními látkami,  

 předpisy o zacházení s chemickými látkami a chemickými přípravky  

 a jinými látkami škodlivými zdraví pokud upravují otázky týkající se ochrany 

ţivota a zdraví.  

 

                                                   
12

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 102 
13

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 101, 102, 349 odst. 1. 



28 
 

Právní předpisy jsou obecně závazné právní předpisy, které byly uveřejněny ve Sbírce 

zákonů nebo jejichţ vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů (ústava, zákony, nařízení 

vlády, vyhlášky). Ostatní předpisy nemají povahu právních předpisů (technické normy, 

vnitřní předpisy).  

Přestávka v práci – jejím smyslem je ochrana zdraví zaměstnanců, aby si mohli 

v rámci výkonu práce odpočinout od všech činností, ze kterých se jejich práce skládá 

(moţnost změnit pozici nebo polohu, projít se, protáhnout se, odloţit brýle atd.), uspokojit 

své potřeby, pokud se týká hygieny, jídla a pití.  

Pokud jde o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení 

provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato se započítává           

do pracovní doby.  

Zaměstnavatel je povinen poskytnout:  

 zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetrţité práce přestávku v práci na jídlo 

a oddech v trvání nejméně 30 minut,  

 mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 

hodinách nepřetrţité práce.  

 

Pokud je přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část 

činit nejméně 15 minut, přestávka se neposkytuje na začátku a konci pracovní doby. 

Přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby, jsou tedy neplacené. 

Připadne-li však na dobu přestávky na jídlo a oddech bezpečnostní přestávka, započítá se 

přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.  

Revize technického zařízení – komplexní ověřování stavu technického zařízení 

z hlediska jeho technického stavu, provozní způsobilosti, shody technického zařízení 

s poţadavky průvodní dokumentace, provozní dokumentace a s poţadavky technických 

předpisů. Revize můţe vykonávat pouze revizní technik, který má příslušné osvědčení      

o odborné způsobilosti.  

Rizikové faktory – rizikové faktory pracovních podmínek jsou zejména:  

 fyzikální faktory (hluk, vibrace, ionizující a neionizující záření),  

 chemické faktory (chemické látky obecně, karcinogeny, mutageny, 

teratogeny),  

 biologické činitele (viry, bakterie, plísně),  

 prach,  

 fyzická zátěţ (celková, lokální, pracovní poloha, ruční manipulace s břemeny),  

 psychická zátěţ,  

 zraková zátěţ,  

 nepříznivé mikroklimatické podmínky (zátěţ teplem, chladem, vlhko).  

 

Rizikové práce – riziková práce podle zákona č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně 

veřejného zdraví, je práce, při níţ je nebezpečí vzniku nemocí z povolání nebo jiné nemoci 
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související s prací, je to práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená   

do kategorie druhé, o niţ takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (KHS).  

 

Ruční manipulace s břemeny – ruční manipulací s břemeny se podle nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více 

zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo 

přemísťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých 

ergonomických podmínek můţe dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění 

z jednostranné nadměrné zátěţe. Jedná se o rizikový faktor, který musí být omezován. 

Zaměstnavatelé jsou povinni organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby 

zaměstnanci nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, které mohou poškodit zdraví. 

Prováděcí právní předpis stanovuje hygienické limity pro hmotnost ručně manipulovaného 

břemene.
14

  

 

Sanitární zařízení – sanitárním zařízením pracoviště se rozumí šatna, umývárna, 

sprcha a záchod. Šatny se zřizují pro zaměstnance, kteří musí nosit pracovní nebo 

ochranný oděv a nemohou se z hygienických, epidemiologických nebo jiných důvodů 

převlékat v jiném prostoru. Pokud vzhledem k povaze práce není nutná celková očista těla, 

musí být pro zaměstnance zajištěna umývárna nebo dostačující počet umývadel s tekoucí 

teplou vodou. Pro všechny zaměstnance musí být zajištěny záchody. Bliţší podmínky     

pro záchody, sprchy, umývárny a šatny jsou zakotveny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

§ 54, v zákoně č. 258/2000 Sb., § 41a, ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody.  

 

Školení zaměstnanců o BOZP – základní způsob seznámení zaměstnanců 

s informacemi ohledně BOZP. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat školení o právních a 

ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňuje jejich odborné předpoklady a 

poţadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, 

s nimiţ můţe přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.  

Zaměstnavatel musí školení zajistit:  

 při nástupu zaměstnance do práce,  

 při změně pracovního zařazení nebo druhu práce,  

 při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků 

nebo změny technologických nebo pracovních postupů,  

 v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP  

 

Obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí a způsob vedení dokumentace       

o provedeném školení určuje zaměstnavatel. Zaměstnanec je povinen účastnit se školení 

zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP a podrobovat se ověřování svých 

znalostí.
15

 

                                                   
14

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 28 – 30. 
15

 Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 2 a 3, § 106 odst. 4 písm. a).  
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Technická zařízení, která představují zvýšenou míru ohroţení ţivota a zdraví 

zaměstnanců – pro obsluhu, montáţ, údrţbu, opravy a kontrolu musí mít zaměstnanci 

zvláštní odbornou způsobilost. Jsou to zařízení, která představují zvýšenou míru ohroţení 

ţivota a zdraví zaměstnanců a jsou reprezentovány tzv. vyhrazenými, určenými a 

vybranými technickými zařízeními (např. vyhrazená plynová, tlaková, zdvihací a 

elektrická zařízení, určená dopravní zařízení, apod.).  

Technické normy – dokumenty schválené pověřenou právnickou osobou pro 

opakované nebo stálé pouţití vytvořené podle zákona č. 22/1997 Sb. a označené 

písmenným označením ČSN, jejichţ vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Nejsou obecně závazné, mají 

charakter doporučení. Poskytují pro obecné a opakované pouţívání pravidla, směrnice 

nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosaţení optimálního 

stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.
16

  

Teplota na pracovišti – na pracovišti, kde je vykonávána trvalá práce, s výjimkou 

pracoviště vyţadující zvláštní tepelné podmínky a pracoviště, na němţ nelze technickými 

prostředky odstranit zátěţ teplem z technologie, musí být zajištěno dodrţování 

přípustných mikroklimatických podmínek dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., příloha 1, 

část A, tabulka č. 3 s výjimkou mimořádně teplého dne.  

Trvalá práce – práce, kterou vykonává zaměstnanec po dobu delší neţ 4 hodiny        

za směnu. Pro trvalé práce s výskytem některých rizikových faktorů stanoví nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb. určitá minimální opatření, např. při:  

 zátěţi chladem,  

 zátěţi teplem,  

 zdravotním riziku pracovní polohy,  

 práci spojené se zrakovou zátěţí,  

 rizikové práce, při níţ je nutné pouţívání OOPP   

 

Vedoucí zaměstnanci – zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení 

zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, 

organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.
17

  

Venkovní pracoviště – pracoviště, které není nebo je jen částečně chráněno před 

venkovními vlivy. Pro venkovní pracoviště jsou stanoveny zvláštní poţadavky, které jsou 

obsahem např. nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb.  

Větrání pracoviště – na pracovišti musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu 

přirozeným nebo nuceným větráním. Mnoţství vyměňovaného vzduchu se určuje 

s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby byly, pokud je to 

moţné, pro zaměstnance zajištěny vyhovující mikroklimatické podmínky jiţ na počátku 

                                                   
16

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, zejména ustanovení § 4, § 5, § 6. 

17
 Zákon č. 262/2006 Sb., § 11 odst. 4 
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pracovní směny. Bliţší podrobnosti týkající se větrání na pracovišti je obsahem nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., § 41 a 42.  

 

Vibrace při práci – fyzikální rizikový faktor pracovních podmínek. Jsou přenášené 

pevnými tělesy na lidské tělo a mohou být škodlivé pro zdraví, jejich hygienický limit je 

stanoven v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Zaměstnavatelé, kteří provozují stroje a 

zařízení, které jsou zdrojem vibrací, jsou povinni technickými, organizačními a dalšími 

opatřeními zajistit, aby vibrace nepřekračovaly hygienické limity stanovené výše 

uvedeným nařízením vlády (hodnocení a měření vibrací, lékařská péče, apod.).  

 

Vnitřní předpis – předpisy, které nemají obecně závaznou právní povahu, ale jsou 

vnitřní normou, kterou vydává zaměstnavatel a upravuje vztahy organizační (např. 

organizační řád), řídící (stanovení plánu, opatření, termínu) nebo záleţitosti 

pracovněprávní (pracovní řád), mzdové (vnitřní mzdový předpis), provozní (provozní 

řád), poţární řád, apod. Zpravidla jej vydává vedoucí, a to formou např. příkazu, 

rozhodnutí, směrnice. Nejsou právním předpisem, proto zde neplatí zásada, ţe neznalost 

zákona neomlouvá. Platí povinnost seznámit s tímto předpisem zaměstnance, a to 

prokazatelně. Vnitřní předpis musí být vydáván písemně a nesmí být v rozporu s právními 

předpisy, ani nesmí být vydán se zpětnou platností. Je závazný pro zaměstnavatele i 

zaměstnance, povinnost seznámení zaměstnance nejpozději do 15 dnů s jeho vydáním, 

změnou nebo zrušením.
18

  

 

Voda na pracovišti – prostor pro práci musí být zásoben pitnou vodou v mnoţství, 

které postačuje pro:  

 potřeby pití zaměstnance (můţe být zajištěno i dodávkou balené pitné vody),  

 pro zajištění předlékařské pomoci,  

 pro zajištění osobní hygieny zaměstnance (teplá tekoucí voda)
19

  

 

Voda pro technologické účely – která přichází do kontaktu s povrchem lidského těla, 

musí mít teplotu nejméně 32°C, a přichází-li do kontaktu se sliznicemi, musí vyhovovat 

poţadavkům na teplou vodu podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
20

  

 

Všeobecné preventivní zásady – základní metodické postupy, které je zaměstnavatel 

povinen při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik dodrţovat:  

 omezovat vznik rizik,  

 odstraňovat rizika u zdroje jejich původu,  

 přizpůsobovat pracovní podmínky potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,  

                                                   
18

 Zákon č. 262/2006 Sb., § 305. 
19

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 53. 
20

 Zákon č. 258/2000 Sb., § 3 a § 41a. 
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 nahrazovat fyzicky namáhavé práce novými technologickými a pracovními 

postupy,  

 nahrazovat nebezpečné technologie, výrobní a pracovní prostředky, suroviny a 

materiály méně nebezpečnými v souladu s vývojem nejnovějších poznatků 

vědy a techniky, 

 omezovat počty zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů 

pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik 

na nejniţší počet nutný pro zajištění provozu,  

 plánovat při provádění prevence rizik s vyuţitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí,  

 přednostně uplatňovat prostředky kolektivní ochrany před riziky oproti 

prostředkům individuální ochrany,  

 provádět opatření směřující k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení,  

 udílet vhodné pokyny k zajištění BOZP.
21

  

 

Základní práva a svobody – Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci mají základní 

význam ustanovení, která jsou obsaţena v Listině základních práv a svobod, která je 

součástí ústavního pořádku ČR. Jedná se o tato práva:  

 právo zaměstnanců na uspokojivé pracovní podmínky,  

 právo ţen, mladistvých a osob zdravotně postiţených na zvýšenou ochranu 

zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky,  

 právo kaţdého na ochranu zdraví,  

 právo ţeny v těhotenství na odpovídající pracovní podmínky.  

 

Výše uvedená práva, která jsou součástí sociálních práv, jsou podrobně rozpracována 

v zákonech, zejména v zákoníku práce, v zákoně o zajištění dalších podmínek BOZP, 

v zákoně o péči o zdraví lidu a v zákoně o ochraně veřejného zdraví, a dále podrobně 

v nařízeních vlády a vyhláškách, které byly vydány k provedení výše uvedených zákonů.  

Zásady bezpečného chování na pracovišti – pravidla chování zaměstnanců na 

pracovišti, která nejsou výslovně formulována v právních předpisech. Zásady bezpečného 

chování na pracovišti jsou nepsanými pravidly chování na pracovišti. Lze za ně povaţovat 

např. ohleduplnost zaměstnance k dalším zaměstnancům, opatrnost v prostředí, kde hrozí 

nebezpečí pádu, zřícení, uklouznutí, kde hrozí např. vznícení ohně, nestoupání si na 

nestabilní a nepevné věci (např. rozviklanou ţidli), nechození v botách s rozvázanými 

tkaničkami apod. Zaměstnanec je povinen se při práci a v práci řídit zásadami bezpečného 

chování na pracovišti.  

Zástupci zaměstnanců – zaměstnanci v pracovněprávních vztazích realizují své právo 

na informace a projednání se zaměstnavatelem prostřednictvím svých zástupců.  

 

 

                                                   
21

 Zákon č. 262/2006 Sb., § 102, odst. 5. 
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V současné době to mohou být:  

 příslušné odborové organizace,  

 rady zaměstnanců,  

 zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

Pokud působí u zaměstnavatele více odborových organizací, je zaměstnavatel povinen 

v případech týkajících se všech nebo většího počtu zaměstnanců, plnit povinnosti ohledně 

informací, projednání, souhlasu nebo dohody vůči všem odborovým organizacím, pokud 

se s nimi nedohodne jinak.
22

 Za zaměstnance, který není odborově organizován, jedná 

v pracovněprávních vztazích odborová organizace s největším počtem členů, kteří jsou u 

zaměstnavatele v pracovním poměru, neurčí-li si tento zaměstnanec jinak.  

 

Závodní preventivní péče – zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance 

závodní preventivní péči. ZPP zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci 

včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními 

zdraví z práce a prevenci úrazů. Jak se ZPP provádí?  

Zaměstnavatel uzavře smlouvu o poskytování ZPP se zdravotnickým zařízením, pokud 

nezřídí vlastní firemní zařízení ZPP. ZPP mají za úkol:  

 provádět odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a 

sociální pohody zaměstnanců,  

 pravidelně kontrolovat pracoviště zaměstnavatelů,  

 zjišťovat vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci,  

 vykonávat preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců,  

 posuzovat zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel při vydávání 

nebo rozšiřování řidičského oprávnění,  

 zajišťovat poskytnutí první pomoci zaměstnancům,  

 spolupracovat s příslušným orgánem a zařízením ochrany veřejného zdraví,  

 podílet se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví.  

 

Zdárné plnění výše uvedených úkolů předpokládá znalost konkrétních pracovišť 

zaměstnavatelů (pouţívané pracovní postupy, materiál a látky, rizikové faktory, pracovní 

podmínky včetně reţimu pracovní doby), nároky kladené na práce zde vykonávané, 

psychický a tělesný stav zaměstnanců. Z výše uvedených důvodů je princip svobodné 

volby lékaře a zdravotnického zařízení v rámci ZPP pro zaměstnance vyloučen. 

Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance a jejich zástupce o výběru a 

zajišťování ZPP; kaţdému zaměstnanci je povinen sdělit, které zdravotnické zařízení mu 

poskytuje ZPP.  

 

 

                                                   
22

 Zákon č. 262/2006 Sb., § 108, § 203 odst. 2 písm. a), § 276 a násl.  
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Přehled nejzákladnější legislativy v oblasti BOZP (obecně):  

ZÁKONY 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů  

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů   

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na 

bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

v platném znění  

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, v platném znění  

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

desinfekčních prostředků, v platném znění  

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění  

 Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související 

s chovem zvířat  

 Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na 

pracovištích obdobného charakteru, v platném znění 

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky, v platném znění 

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bliţších poţadavcích na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v prostředí a nebezpečím výbuchu, v platném znění  

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, v platném znění  

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 

hloubky  
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 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění  

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, v platném znění  

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, v platném znění  

 Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, 

v platném znění  

 

VYHLÁŠKY  

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění  

 Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění  

 Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění  

 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bliţších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška 

o vyhrazených elektrických technických zařízeních), v platném znění  

 Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění  

 Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném 

znění  

 Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 

zařízení, v platném znění  

 Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých 

kotelnách  

 

 

Přehled nejzákladnější legislativy v oblasti BOZP (se vztahem k ţelezničnímu 

provozu):  

 

ZÁKONY  

 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění  

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY    

 Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou dráţní nákladní 

dopravu, v platném znění  

 Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických poţadavcích na provozní a 

technickou propojenost evropského ţelezničního systému, v platném znění  
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 Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., o technických poţadavcích na přepravitelná 

tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů  

 

VYHLÁŠKY  

 Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a dráţní 

dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách, v platném 

znění  

 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění  

 Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou 

způsobilost osob při provozování dráhy a dráţní dopravy, v platném znění  

 Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění 

pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve 

znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou dráţní a silniční 

osobní dopravu, v platném znění  
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3 Legislativa BOZP   

V této kapitole se budeme zabývat legislativním vymezením oblasti BOZP, především 

se seznámíme se základními právními předpisy BOZP, které jsou v současné době platné a 

jejichţ znalost je pro působení v oblasti bezpečnosti práce nezbytná. V úvodu je třeba 

konstatovat, ţe současná legislativa v ČR na úseku BOZP jiţ víceméně odpovídá i 

mezinárodním a evropským právním předpisům, zejména Směrnicím ES.   

3.1  Zákoník práce  -  Zákon č. 262/2006 Sb. 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů je základním 

obecně závazným právním předpisem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Stanoví povinnosti pro zaměstnavatele a práva i povinnosti pro zaměstnance. Z pohledu 

BOZP je nejdůleţitější pátá část tohoto zákona (§ 101 – 108), která upravuje právě oblast 

bezpečnosti práce. Přinášíme výčet výše uvedených práv a povinností, obsaţených 

v zákoníku práce:  

3.1.1  § 101 

V tomto paragrafu je uloţena povinnost pro zaměstnavatele zajistit bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika, která mohou zaměstnance ohrozit a týkají se 

výkonu jejich práce. Je zde konstatováno, ţe péče o BOZP je nedílnou a rovnocennou 

součástí jejich pracovních povinností. Pokud na jednom pracovišti pracují zaměstnanci 

více zaměstnavatelů, musí se zaměstnavatelé navzájem informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před těmito riziky a musí při této činnosti vzájemně spolupracovat. 

Na základě písemné dohody jsou povinni se domluvit a pověřit jednoho ze 

zaměstnavatelů, aby koordinoval provádění opatření k BOZP. Kaţdý ze zaměstnavatelů je 

povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 

koordinovány a prováděny bezpečně, aby neohrozili zaměstnance druhého 

zaměstnavatele. Musí informovat odborovou organizaci o existujících rizicích a přijatých 

opatřeních, které získá od druhého zaměstnavatele.  

Důleţité ustanovení je o tom, ţe povinnost zaměstnavatele zajišťovat BOZP se 

vztahuje i na osoby, které se s jeho vědomím zdrţují na jeho pracovištích. V neposlední 

řadě je zásadní ustanovení o tom, ţe náklady, které jsou spojené se zajišťováním BOZP 

hradí zaměstnavatel, který tyto náklady nesmí přenášet v ţádném případě na své 

zaměstnance.  

3.1.2 § 102  

Ustanovení v tomto paragrafu jsou významná z hlediska prevence rizik. Je zde 

stanovena povinnost pro zaměstnavatele vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní 

prostředí a podmínky tím, ţe bude vhodným způsobem organizovat BOZP a přijímat 

opatření k předcházením rizikům.  
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Pro zdárné působení „bezpečáka“ v oblasti BOZP je nezbytné znát definici prevence 

rizik, neboť prevence rizik je v dnešním pojetí BOZP tou nejdůleţitější činností a má zcela 

zásadní význam.  

„Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají 

za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných 

rizik.“
23

  

Zaměstnavatel musí tuto prevenci rizik provádět soustavně. To znamená, ţe stále 

vyhledává nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, 

zjišťuje jejich příčiny a zdroje. V ţádném případě tedy nečeká aţ na dobu provádění 

prověrek BOZP.  

Pokud při této činnosti zaměstnavatel zjistí závady a nedostatky, které představují    

pro zaměstnance určitá rizika, musí přijímat různá opatření s cílem odstranění těchto rizik 

nebo alespoň ke sníţení jejich působení na zaměstnance a pracovní prostředí. V podstatě 

jde o to, aby rizikové práce, které byly zařazeny do rizikové kategorie, mohly být zařazeny 

do kategorie niţší. Proto má zaměstnavatel významnou povinnost pravidelně kontrolovat 

úroveň BOZP, stav výrobních a pracovních prostředků, stav vybavení pracovišť a úroveň 

rizikových faktorů pracovních podmínek.  

V praxi se často stává, ţe zaměstnavatel nemůţe existující rizika odstranit. V tom 

případě však je zaměstnavatel povinen tato rizika vyhodnotit a přijmout opatření 

k omezení jejich působení, v podstatě tedy minimalizovat působení rizik na zaměstnance. 

Přijímání opatření zaměstnavatelem je nedílná a rovnocenná součást všech jeho činností a 

to na všech stupních řízení u zaměstnavatele. O tomto procesu musí zaměstnavatel vést 

dokumentaci.  

Všeobecné preventivní zásady:  

Zaměstnavatel při přijímání výše uvedených opatření k prevenci rizik by měl vycházet 

z tzv. všeobecných preventivních zásad, které jsou uvedeny v zákoníku práce:  

 omezování vzniku rizik,  

 odstraňování rizik u zdroje jejich původu,  

 přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,  

 nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologiemi a pracovními 

postupy,  

 nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, 

surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu 

s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky,  

 omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů 

pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik 

na nejniţší počet nutný pro zajištění provozu,  

                                                   
23

 Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 2 



39 
 

 plánování při provádění prevence rizik s vyuţitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí,  

 přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti 

prostředkům individuální ochrany,  

 provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a 

zařízení,  

 udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdravím při práci.
24

   

 

Kaţdý zaměstnavatel je povinen přijímat opatření pro případ, ţe se stane mimořádná 

událost, havárie, poţáry a povodně, jiná váţná nebezpečí a evakuace zaměstnanců, musí 

mít připraveny pokyny k zastavení práce a k okamţitému opuštění pracoviště a odchodu 

do bezpečí.  

Pro případy, ţe bude nutno poskytnout první pomoc, musí mít kaţdý zaměstnavatel 

určený potřebný počet zaměstnanců, kteří budou organizovat poskytnutí první pomoci, 

v případě potřeby budou zajišťovat přivolání zdravotnické záchranné sluţby, Hasičského 

záchranného sboru a Policie a organizovat evakuaci zaměstnanců. Při poskytování první 

pomoci je zaměstnavatel povinen spolupracovat se zařízením, které poskytuje závodní 

preventivní péči.  

3.1.3 § 103  

V tomto ustanovení zákoníku práce jsou obsaţeny zejména povinnosti zaměstnavatele, 

práva a povinnosti zaměstnance. Zaměstnavatel má tedy za povinnost:  

 nedovolit vykonávání zakázaných prací a prací, na které zaměstnanec nestačí, 

protoţe jsou náročné a neodpovídají schopnostem a zdravotní způsobilosti 

zaměstnance,  

 informovat všechny zaměstnance o tom, v jaké kategorii je jejich práce 

zařazena,  

 oznámit zaměstnancům, kde mají své zařízení závodní preventivní péče a 

kterým vyšetřením a prohlídkám, případně kterému očkování jsou povinni se 

podrobit,  

 nahrazovat zaměstnancům, kteří se musí podrobit preventivní prohlídce, 

vyšetření nebo očkování na příkaz zaměstnavatele případnou ztrátu na výdělku 

ve výši průměrného výdělku, případně ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy 

nebo platu nebo nemocenským a průměrným výdělkem,  

 zajišťovat všem zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny     

o BOZP podle zákoníku práce a podle zvláštních právních předpisů. Toto 

zajišťovat formou seznamování zaměstnanců s riziky, s výsledky vyhodnocení 

rizik a s opatřeními, která zaměstnavatel přijímá na ochranu před působením 

rizik, které se týkají jejich práce a jejich konkrétního pracoviště,  

 zabezpečovat, aby zaměstnanci jiných zaměstnavatelů, kteří vykonávají práci 

na pracovišti zaměstnavatele, před zahájením své práce obdrţeli vhodné a 
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 Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 5 
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přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 

především ke zdolávání poţárů, poskytování první pomoci a evakuaci osob   

pro případ mimořádných událostí,  

 v případě těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň a zaměstnankyň-

matek do konce devátého měsíce po porodu dbát o jejich informovanost           

o rizikových faktorech jejich práce, které by mohly mít negativní vliv             

na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví, činit veškerá moţná opatření 

k ochraně jejich bezpečnosti a zdraví,  

 zaměstnancům umoţnit nahlíţet do evidence, která je o nich vedena ve vztahu 

k zajišťování BOZP,  

 zaměstnancům zajistit poskytování první pomoci,  

 neodměňovat zaměstnance za to, ţe jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy 

na zdraví,  

 zajišťovat dodrţování zákazu kouření na stanovených pracovištích.  

 

POZOR! Zaměstnavatel je povinen vždy při přijetí zaměstnance, při převedením, 

přeložení zaměstnance nebo při změně pracovních podmínek, změně pracovního 

prostředí, při zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních 

postupů zajišťovat zaměstnancům pokyny a informace. O tomto je povinen vést 

dokumentaci.  

Velice důleţitá a mnohdy ze strany zaměstnavatele opomíjená je povinnost zajišťovat 

zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Tato školení 

doplňují odborné předpoklady a poţadavky pro výkon práce zaměstnanců, které se týkají 

právě jimi vykonávané práce a vztahují se ke konkrétním rizikům na pracovišti, na kterém 

je práce vykonávána. Zaměstnavatel je povinen soustavně vyţadovat a kontrolovat jejich 

dodrţování. V případě, ţe zaměstnavatel tato školení opomíjí a nezajišťuje je, znamená to, 

ţe zaměstnanci z hlediska poţadavků BOZP ztrácejí odborné předpoklady pro výkon své 

práce.  

 

Kdy se mají tato tzv. bezpečnostní školení provádět?  

Zaměstnavatel tato školení musí zajistit zejména při nástupu zaměstnance do práce, při 

změně pracovního zařazení, druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změny 

výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních 

postupů a vţdy v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP. 

Pokud se jedná o určování obsahu a četnosti školení, způsobu ověřování znalostí 

zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení, toto si určuje zaměstnavatel. 

V případě existence větších a závaţnějších pracovních rizik, musí být tato školení 

pravidelně opakovány a v případě, ţe mohou nastat nebo nastanou situace, které mají nebo 

mohou mít podstatný vliv na BOZP, musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.  
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3.1.4 § 104  

Tato ustanovení obecně řeší osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a 

obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje.  

Základním pravidlem pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků by 

mělo být, ţe k jejich poskytování by měl zaměstnavatel přistupovat aţ v situaci, ţe není 

moţné existující rizika odstranit nebo dostatečně omezit nejprve prostředky kolektivní 

ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce.  

„Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 

zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a 

musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.“
25

 (nařízení vlády 

č. 21/2003  Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní ochranné prostředky)  

Zaměstnanci, který pracuje v prostředí, kde jeho oděv a obuv podléhají mimořádnému 

opotřebení nebo znečištění nebo plní ochranou funkci, je zaměstnavatel povinen 

poskytovat jako osobní ochranné pracovní prostředky také pracovní oděv a obuv.           

Na základě rozsahu znečištění kůţe a oděvu zaměstnance musí zaměstnavatel poskytovat 

zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky. Tam, kde jsou pracoviště, která mají 

nevyhovující mikroklimatické podmínky, poskytuje zaměstnavatel v souladu 

s prováděcím právním předpisem (nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci) také ochranné nápoje.  

Zaměstnavatel má za povinnost provádět kontroly pouţívání osobních ochranných 

pracovních prostředků a je povinen tyto prostředky udrţovat v pouţivatelném stavu. 

Všechny výše uvedené prostředky poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům bezplatně 

podle vlastního seznamu, který musí mít zpracován na základě vyhodnocení rizik a 

konkrétních podmínek práce. Zaměstnavatel nesmí poskytování OOPP nahrazovat 

finančním plnění.  

Bliţší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a 

ochranných nápojů jsou stanoveny zvláštními právními předpisy (viz dále).  

3.1.5 § 105  

V tomto ustanovení jsou zakotveny povinnosti zaměstnavatele, které má při vzniku 

pracovních úrazů a nemocí z povolání. Jedná se především o povinnost objasňovat příčiny 

a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance v tom případě, ţe to zdravotní 

stav postiţeného zaměstnance dovolí, svědků a za účasti odborové organizace. Důleţité je 

bez váţných důvodů neměnit stav na místě úrazu aţ do doby objasnění příčin a okolností, 

za jakých tento pracovní úraz vznikl.  

Povinností zaměstnavatele je bez zbytečného odkladu vyrozumět jiného 

zaměstnavatele, v případě, ţe tento postiţený zaměstnanec je jeho zaměstnancem, umoţnit 

tomuto zaměstnavateli účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a 

seznámit jej s výsledky šetření pracovního úrazu.  
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Další povinností zaměstnavatele je vést evidenci všech úrazů v knize úrazů i v případě, 

ţe těmito úrazy nebyla způsobena pracovní neschopnost zaměstnanců, anebo byla, ale 

nepřesahuje délku 3 kalendářních dnů. O všech pracovních úrazech, jejichţ následkem 

došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší neţ 3 kalendářní dny, nebo 

k úmrtí zaměstnance vede zaměstnavatel záznamy a vede o těchto úrazech dokumentaci.  

Zaměstnavatel je povinen ohlašovat pracovní úrazy a zasílat záznamy o nich 

stanoveným orgánům a institucím. V neposlední řadě musí přijímat opatření proti 

opakování pracovních úrazů. Pokud u zaměstnanců byla uznána tzv. nemoc z povolání, 

musí zaměstnavatel uplatnit taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové 

faktory, které nemoci z povolání nebo ohroţení nemocí z povolání vyvolávají.  

Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu, vzor 

záznamu hlášení o změnách, okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 

zasílá záznam o úrazu je stanoven v prováděcím právním předpisu.
26

  

3.1.6 § 106  

Právo zaměstnance na zajištění BOZP, na to, aby obdrţel informace o rizicích, které se 

týkají jeho práce, a právo na informace o opatřeních na ochranu před působením těchto 

rizik je obsahem tohoto ustanovení. Informace, které jsou zaměstnancům poskytovány, 

musí být pro tyto zaměstnance srozumitelné.   

V případě, ţe má zaměstnanec oprávněnou obavu, ţe jej přidělená práce 

bezprostředním a závaţným způsobem ohroţuje na jeho ţivotě a zdraví, případně můţe 

ohrozit ţivot a zdraví jiných osob, můţe zaměstnanec tuto práci odmítnout.   

Zaměstnanec však nemá v oblasti BOZP pouze práva, ale také povinnosti. Jedná se 

zejména o povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohroţujícího 

pracovního prostředí, především tím, ţe bude uplatňovat stanovená opatření, která přijal 

zaměstnavatel a také tím, ţe se bude účastnit na řešení otázek BOZP.  

Další povinností zaměstnance je dbát podle svých moţností o svou bezpečnost, o své 

zdraví, ale i o bezpečnost a zdraví dalších osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 

jednání, případně opomenutí při práci. Nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních 

předpokladů zaměstnance je znalost základních povinností, které vyplývají z právních a 

ostatních předpisů a poţadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP.  

Zaměstnanec má tedy za povinnost:  

 zúčastňovat se školení, které zajišťuje zaměstnavatel a které je zaměřeno         

na BOZP a musí se podrobit ověření svých znalostí,  

 podrobovat se na ţádost zaměstnavatele preventivním prohlídkám, vyšetřením 

nebo předepsaným očkováním,  

 dodrţovat právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění BOZP, s nimiţ byl 

řádně seznámen, řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti,  
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 dodrţovat stanovené pracovní postupy, pouţívat stanovené pracovní 

prostředky, dopravní prostředky, OOPP, a ochranná zařízení svévolně neměnit 

a nevyřazovat z provozu,  

 nepoţívat alkoholické nápoje a nezneuţívat jiné návykové látky                      

na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, 

nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště, dodrţovat zásady nekouření tam, 

kde pracují nekuřáci,  

 nedostatky a závady, které se vyskytnou na pracovišti a ohroţují nebo by 

mohly ohrozit BOZP, zapříčinit např. vznik mimořádné události, oznamovat 

nadřízenému,  

 podílet se podle svých moţností i na odstraňování nedostatků, které byly 

zjištěny při kontrolách orgánů, kterým přísluší právo kontroly nad stavem 

BOZP,  

 na pokyn oprávněného nadřízeného se podrobit zkoušce, zda není pod vlivem 

alkoholu nebo jiné návykové látky.  

 

3.1.7 § 107  

Toto ustanovení odkazuje na zákon o zajištění dalších podmínek BOZP.
27

  

 

3.1.8 § 108  

Zde je řešena účast zaměstnanců (odborové organizace) na řešení otázek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Jsou zde zakotveny povinnosti zaměstnavatele a práva a 

povinnosti zaměstnance i odborové organizace na úseku BOZP.  

 

Pro činnost odborových organizací je zcela zásadní právo zaměstnanců na účast při 

řešení otázek, které souvisí s BOZP prostřednictvím odborové organizace. Zaměstnavatel 

má za povinnost umožnit odborové organizaci anebo přímo zaměstnancům:  

 účast při jednáních, která se týkají BOZP anebo jim musí poskytovat informace 

o takových jednáních,  

 musí vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření 

týkajících se BOZP, především návrhy na odstranění rizik nebo omezení jejich 

působení. 

  

Zaměstnavatel musí projednávat: 

 podstatná opatření, která se týkají BOZP, vyhodnocení rizik, přijetí a provádění 

opatření v prevenci rizik, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazování 

prací do kategorií,  

 organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,  

 určení odborně způsobilé osoby k prevenci rizik.   
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Zaměstnavatel je povinen informovat o:   

 zaměstnancích, určených k poskytování první pomoci a k přivolání lékařské 

pomoci, hasičského záchranného sboru a Policie a k organizování evakuace 

zaměstnanců,  

 výběru a zajišťování závodní preventivní péče,  

 určení odborně způsobilé osoby k prevenci rizik  

 o kaţdé záleţitosti, která můţe podstatným způsobem ovlivnit BOZP.  

 

Na druhou stranu odborová organizace anebo zaměstnanci jsou povinni spolupracovat 

se zaměstnavatelem a odborně způsobilými osobami k prevenci rizik tak, aby 

zaměstnavatel mohl zajistit bezpečné a zdraví neohroţující pracovní podmínky a plnit své 

povinnosti na úseku BOZP.  

Důleţitá povinnost pro zaměstnavatele je organizování nejméně jednou v roce 

prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních 

zaměstnavatele. Tyto prověrky má zaměstnavatel organizovat v dohodě s odborovou 

organizací a je povinen zjištěné nedostatky z prověrek odstraňovat.   

Zaměstnavatel má za povinnost pro odborovou organizaci zajistit školení umoţňující 

jim řádný výkon jejich funkce a zpřístupnit jim právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP. 

Také je povinen odborové organizaci zpřístupnit doklady o vyhledávání a vyhodnocení 

rizik, o opatřeních k odstranění rizik a k omezení jejich působení na zaměstnance a 

k vhodné organizaci BOZP, doklady o evidenci a hlášení pracovních úrazů a uznaných 

nemocí z povolání, o výkonu kontroly a opatření orgánů, kterým přísluší výkon kontroly 

nad BOZP. Je povinen také umoţnit odborové organizaci při kontrolách těchto orgánů 

přednést své připomínky.  

 

Právo kontroly odborové organizace nad stavem BOZP  

Pro práci inspektora BOZP má velký význam ustanovení zákoníku práce, ve kterém je 

vymezeno právo na výkon odborové kontroly nad stavem BOZP.
28 

 

 

Zaměstnavatel je povinen výkon odborové kontroly umoţnit a v té souvislosti 

zajistit:   

 moţnost prověření toho, jak zaměstnavatel plní své povinnosti v péči o BOZP 

a zda soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohroţující práci,  

 moţnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů              

pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s OOPP,  

 moţnost prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní úrazy,  

 moţnost účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání, 

popřípadě je objasňovat,  

 umoţnit zúčastňovat se jednání o otázkách BOZP.  
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3.2 Zákon o BOZP  -  Zákon č. 309/2006 Sb. 

 

Dalším z nejdůleţitějších zákonů pro oblast BOZP je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci).  

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (nařízení a 

směrnice) a upravuje v návaznosti na zákoník práce další poţadavky BOZP.  

 

3.2.1 § 2  -  Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

Zde je uloţena povinnost pro zaměstnavatele zajistit, aby pracoviště byla uspořádána 

(prostorově, konstrukčně) a vybavena tak, aby pracovní podmínky z hlediska BOZP 

odpovídaly bezpečnostním a hygienickým poţadavkům na pracovní prostředí a pracoviště.  

 Prostory, které jsou určeny pro práci, chodby a jiné komunikace musí mít 

stanovené rozměry a povrch a být vybaveny pro tu činnost, která zde je 

vykonávána. 

 Pracoviště musí být osvětleno, především denním světlem, musí mít stanovené 

mikroklimatické podmínky (objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplota, 

zásobování vodou).  

 Prostory, které jsou určeny pro osobní hygienu (WC, umývárny a sprchy), 

převlékání a odkládání osobních věcí (šatny), odpočinek (odpočinkové 

místnosti) a stravování zaměstnanců musí mít stanovené rozměry, provedení a 

vybavení.  

 Únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim, přístupové cesty musí 

být stále volné.  

 Ve všech výše uvedených prostorách musí být zajištěn pravidelný úklid (1x 

denně), údrţba a čištění.  

 Pracoviště by měla být vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci a   

pro přivolání zdravotnické záchranné sluţby v rozsahu, který je dohodnut se 

zařízením závodní preventivní péče (se závodním lékařem).  

 

Bliţší (konkrétnější) poţadavky na to, jak má vypadat a být vybaveno pracoviště a 

pracovní prostředí stanoví prováděcí právní předpis.
29

  

 

3.2.2 § 3  -  Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

Ustanovení zákona v této části se týkají zaměstnavatelů, kteří provádějí jako 

zhotovitelé stavební, montáţní, stavebně montáţní nebo udrţovací práce pro jiné osoby   
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na jejich pracovištích. Tito zaměstnavatelé musí zajišťovat v součinnosti s těmito osobami 

vybavení pracovišť pro bezpečný výkon práce. Jen při splnění tohoto mohou být výše 

uvedené práce zahájeny.  

Zaměstnavatel je povinen dodrţovat i další poţadavky na BOZP, mezi které patří:  

 Udrţování pořádku a čistoty na staveništi a uspořádání stavenišť dle příslušné 

dokumentace.  

 Pracoviště musí být dostupná, mají mít stanoveny komunikace nebo prostory 

pro příchod a pohyb osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení.  

 Zaměstnavatel musí splňovat poţadavky na správnou manipulaci s materiálem 

a předcházet zdravotním rizikům při práci s břemeny.  

 Před prvním pouţitím a během dalšího pouţívání musí provádět kontroly 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí s cílem odstranit nedostatky, 

které by mohly nepříznivě ovlivnit BOZP.  

 Zodpovědnost za to, ţe osoby konající práci na staveništi jsou osobami 

odborně způsobilými.  

 Správné a bezpečné uskladnění nebezpečných látek, přípravků a materiálů     

na určených a upravených plochách.  

 Plnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

uskladňování, manipulaci, odstraňování a jejich odvoz a odvoz zbytků 

materiálu.  

 Podle skutečného postupu prací přizpůsobovat potřebný čas na jednotlivé práce 

nebo jejich etapy.  

 Předcházet ohroţení ţivota a zdraví osob, které se s jeho vědomím mohou 

zdrţovat na staveništi.  

 Předcházet rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 

nebo v jeho těsné blízkosti.  

 Vést evidenci přítomných zaměstnanců a dalších osob na staveništi, které mu 

bylo předáno.  

 Pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti, které by mohly 

vystavit zaměstnance ohroţení ţivota a zdraví, přijmout odpovídající opatření.  

 Povinnost dodrţovat bliţší minimální poţadavky na BOZP na staveništích, 

které stanovuje prováděcí právní předpis.
30

  

 

3.2.3 § 4  -  Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

Zaměstnavatel zodpovídá za to, ţe stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a 

nářadí jsou z hlediska BOZP vhodné pro danou konkrétní práci, při které budou 

pouţívány.  

Důleţitou podmínkou je, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí 

byly vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání ţivot a zdraví zaměstnanců, aby byly 
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vybaveny nebo upraveny tak, ţe budou odpovídat ergonomickým poţadavkům a 

zaměstnanci nebudou vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek.  

Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně 

udrţovány, kontrolovány a revidovány.   

Bliţší a konkrétnější poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických 

zařízení, dopravních prostředků a nářadí jsou uvedeny v prováděcím právním předpisu.
31

  

 

3.2.4 § 5  -  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy   

Z důvodu dodrţení zásad bezpečného chování na pracovišti musí zaměstnavatel 

organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby zaměstnanci:  

 Nevykonávali jednotvárné činnosti a činnosti, které jednostranně zatěţují 

organismus. Pokud tyto činnosti nelze vyloučit, musí být práce těchto 

zaměstnanců přerušována bezpečnostními přestávkami a doba výkonu takové 

práce musí být v rámci pracovní doby časově omezena v případech, kdy to 

stanoví zvláštní právní předpis.
32

  

 Nebyli ohroţeni padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály a byli 

chráněni proti pádu nebo zřícení.  

 Nebyli ohroţeni dopravou na pracovištích, na pracovišti se zvýšeným rizikem 

nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud není jejich 

ochrana zajištěna jinak a aby nevykonávali ruční manipulace s břemeny, které 

by mohly poškodit zdraví tohoto zaměstnance.  

 

Bliţší a konkrétnější poţadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit jsou obsaţeny v prováděcím právním předpisu.
33

 

 

3.2.5 § 6  -  Bezpečnostní značky, značení a signály   

Na pracovištích, kde by mohlo dojít při práci k poškození zdraví (na těchto 

pracovištích jsou vykonávány rizikové práce), musí zaměstnavatel umísťovat 

bezpečnostní značky a značení, zavádět signály, které budou zaměstnance informovat 

nebo poskytovat instrukce o existujících rizicích a zaměstnavatel o tomto musí informovat 

zaměstnance.  

Prováděcí právní předpis stanoví vzhled, umístění a provedení těchto bezpečnostních 

značek, značení a zavedení signálů.
34
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3.2.6 § 7  -  Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma   

Pokud se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují nějaké rizikové faktory, pak musí 

zaměstnavatel pravidelně a také při změně pracovních podmínek, měřením zjišťovat a 

kontrolovat hodnoty těchto rizikových faktorů a rovněţ je povinen zabezpečovat, aby byla 

tato rizika vyloučena nebo minimalizována na přijatelnou míru. Při tomto zjišťování, 

hodnocení a přijímání opatření (vylučování nebo minimalizování rizik) musí 

zaměstnavatel postupovat podle prováděcího právního předpisu.
35

  

Co jsou to rizikové faktory pracovních podmínek?  

Rizikové faktory jsou:  

 fyzikální (hluk, vibrace, apod.)  

 chemické (karcinogeny, mutageny, teratogeny)  

 biologické (viry, bakterie, plísně, apod.)  

 prach  

 fyzická zátěţ  

 psychická zátěţ  

 zraková zátěţ  

 nepříznivé mikroklimatické podmínky (extrémní chlad, teplo, vlhkost...).  

 

Pokud nelze vyloučit působení těchto rizikových faktorů na zaměstnance, má 

zaměstnavatel za povinnost omezovat (minimalizovat) jejich působení tím, ţe přijímá 

technická, technologická a jiná (organizační) opatření (úprava pracovních podmínek, doba 

výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, poskytování osobních ochranných 

prostředků nebo ochranných nápojů).  

Dojde-li však k tomu, ţe zaměstnavatel ani po splnění všech výše uvedených opatření 

není schopen zajistit dostatečnou ochranu zdraví zaměstnance, měl by zdroj rizikového 

faktoru (ţivotu nebezpečný stroj nebo zařízení, apod.) vyřadit z provozu, popř. zastavit 

práci.  

 

3.2.7 § 8 - § 24 

§ 8 – Zákaz výkonu některých prací  

Obsahem tohoto ustanovení zákona je výčet zakázaných prací s nebezpečnými 

látkami.  

§ 9 – Odborná způsobilost  

Stanovena povinnost zaměstnavatele zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a 

prevenci rizik ve vztahu k moţnosti ohroţení ţivota nebo zdraví zaměstnanců  

Zakotvena povinnost zaměstnavatele tuto činnost provádět sám, nebo prostřednictvím 

tzv. osoby odborně způsobilé (bezpečáka), případně i prostřednictví externí firmy. Pokud 

                                                   
35

 Např. nař. vl. 361/2007 Sb. 
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zaměstnává nejvýše 25 zaměstnanců, můţe zaměstnavatel tuto činnost zajišťovat sám,    

při 26 aţ 500 zaměstnanci tuto činnost můţe provádět rovněţ sám, ale musí k tomu být 

odborně způsobilým, při počtu zaměstnanců nad 500 jiţ musí mít určenou osobu, která je 

odborně způsobilá podle tohoto zákona.  

§ 10 – V tomto ustanovení je řešena odborná způsobilost fyzické osoby k vykonávání 

činnosti v oblasti prevence rizik (činnost bezpečáka)  

§ 11 – Zvláštní odborná způsobilost  

Toto ustanovení se týká osob, které provádějí obsluhu, montáţ, údrţbu, kontrolu nebo 

opravy technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohroţení ţivota a zdraví 

zaměstnanců a mohou svoji práci a činnost vykonávat samostatně (např. revizní technici, 

elektromontéři, jeřábníci, atd.) Jsou zde uvedeny poţadavky a předpoklady na získání 

zvláštní odborné způsobilosti těchto osob.  

§ 12 - § 13 – Zabývá se poţadavky na osoby OSVČ v oblasti BOZP  

§ 14 - § 18 – Stanovuje úkoly pro zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě 

fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP při práci           

na staveništi.  

§ 19 - § 21 - Společná ustanovení (akreditace k provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti)  

§ 22 - § 24 – Závěrečná ustanovení  

 

3.3 Zákon o ochraně veřejného zdraví - Zákon č. 258/2000 Sb. 

Výňatek ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (§ 37 - § 44), 

k ochraně zdraví při práci. Tento zákon řeší i další problematiku týkající se oblasti 

veřejného zdraví, např. i problematiku orgánů ochrany veřejného zdraví (KHS) apod.  

 

3.3.1 § 3 – Teplá voda pro osobní hygienu zaměstnanců  

Pokud zaměstnavatel vyrábí pro zaměstnance teplou vodu pro účely osobní hygieny 

z individuálního zdroje, musí zajistit, aby v této vodě byly dodrţeny stanovené hygienické 

limity mikrobiologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů, které 

jsou upraveny prováděcím právním předpisem.  

Kdyţ nelze takto vyrobit teplou vodu, která by měla poţadovanou jakost, můţe orgán 

ochrany veřejného zdraví na ţádost zaměstnavatele povolit výjimku. Podmínkou však je 

to, ţe nedojde k poškození zdraví zaměstnanců v důsledku pouţití této vody a to, ţe 

zaměstnavatel bude dodrţovat podmínky, které mu budou stanoveny orgánem ochrany 

veřejného zdraví.  
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3.3.2 § 37 –  Kategorizace prací  

Podle rizikovosti práce na zdraví zaměstnanců a na základě míry výskytu rizikových 

faktorů se práce zařazují do čtyř kategorií. Pokud se jedná o konkrétní kritéria, faktory a 

limity pro zařazení do jednotlivých kategorií, tímto se zabývá prováděcí právní předpis.
36

   

O zařazení konkrétní práce do třetí nebo čtvrté kategorie (obě kategorie jsou rizikové) 

rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (KHS), pokud právní předpis 

nestanoví jinak.  

Návrh na zařazení práce do těchto kategorií podává zaměstnavatel do 30 kalendářních 

dnů ode dne zahájení výkonu těchto prací.  

Práce do druhé kategorie zařazuje sám zaměstnavatel, pokud není stanoveno právním 

předpisem jinak, a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu této práce nebo 

změny podmínek odůvodňující zařazení práce do druhé kategorie, nebo do 10 dnů ode dne 

vykonatelnosti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS).  

Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly zařazeny do kategorií 2, 3 a 

4 se povaţují za práce kategorie první.  

V případě, ţe dojde na pracovišti ke změně podmínek výkonu práce, která můţe mít 

vliv na její zařazení do kategorie 3 nebo 4, je zaměstnavatel povinen bezodkladně 

předloţit orgánu ochrany veřejného zdraví návrh na nové zařazení práce.  

Orgán ochrany veřejného zdraví (KHS) je oprávněn na základě návrhu zaměstnavatele 

nebo z vlastního podnětu rozhodnout o tom, ţe práce, kterou zaměstnavatel zařadil         

do kategorie první nebo druhé patří do vyšší kategorie, nebo o tom, ţe práce zařazená 

zaměstnavatelem do kategorie druhé je prací rizikovou, coţ se označuje jako kategorie 2r. 

Dále můţe rozhodnout o tom, ţe práce, které jsou zařazeny do kategorie 3 a 4 jiţ nejsou 

pracemi v těchto kategoriích, nebo o tom, ţe práce druhé kategorie jiţ není prací 

rizikovou.  

 

3.3.3 § 38  

Měření a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie nebo 

změn zařazení prací do těchto kategorií, která jsou potřebná k hodnocení rizik, můţe 

zaměstnavatel provést jen prostřednictvím drţitele osvědčení o akreditaci nebo drţitele 

autorizace k příslušným měřením nebo vyšetřením, pokud není sám pro tuto činnost 

kvalifikovaný.  

 

3.3.4 § 39 – Rizikové práce  

Obsahem tohoto ustanovení zákona je stanovení rizikové práce. Co to je riziková práce 

podle tohoto zákona?  

                                                   
36

 Vyhl. č. 432/2003 Sb. 
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Rizikovou prací, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí práce, při níţ je nebezpečí 

vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená             

do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níţ takto rozhodne 

příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis.
37

 

Zaměstnavatel, na jehoţ pracovišti se provádí rizikové práce, je povinen:  

 zabezpečit neprodleně mimořádná měření faktorů pracovních podmínek, pokud 

o ně poţádá zařízení vykonávající závodní preventivní péči, nebo pokud tak 

stanoví rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,  

 zjistit příčinu překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních 

testů a zabezpečit její odstranění; neprodleně informovat o tomto zaměstnance.  

  

3.3.5 § 41 – Používání biologických činitelů a azbestu  

 

 

 

Důleţitým ustanovením je stanovení povinnosti pro zaměstnavatele, hradit 

náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona. 

                                                   
37

 Zákon č. 258/2000 Sb., § 39 odst. 1 
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4 Kontrolní orgány státu na úseku BOZP  

Státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení, dozor ve vztahu    

k ochraně zdraví při práci a kontrola dodrţování povinností vyplývajících z pracovně 

právních předpisů nejsou v právním řádu České republiky jednotné, ale decentralizované   

Na úseku pracovních vztahů a pracovních podmínek je výkon kontroly určen 

zákonem 251/2005 Sb., o inspekci práce 

Na úseku ochrany zdraví při práci vykonávají kontrolu především Ministerstvo 

zdravotnictví a Krajské hygienické stanice. 

 

4.1 Zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce 

Nabytím účinnosti tohoto zákona byly zřízeny orgány inspekce práce, kterými jsou: 

 Státní úřad inspekce práce (SÚIP) se sídlem v Opavě 

o V čele je generální inspektor 

o Je řízen MPSV 

o Je nadřízeným sluţebním orgánem vůči inspektorátům 

 Oblastní inspektoráty práce (OIP) 

o V čele jsou vedoucí inspektoři 

o Územní působnost OIP – v příloze zákona a v Příloze č. 1 této příručky  

 

Zákon upravuje postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů a správních 

úřadů. Stanoví: 

 Jejich pravomoci 

 Práva a povinnosti při kontrole 

 Sankce za přestupky a správní delikty 

 

 

Orgány inspekce práce kontrolují dodrţování povinností, které vyplývají z právních 

předpisů: 

 K zajištění bezpečnosti práce 

 K zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou 

ohroţení ţivota a zdraví 

 K zajištění bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení 

 Stanovujících pracovní dobu a dobu odpočinku 

 O zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců a zaměstnanců 

pečujících o děti a bezmocné osoby 

 Upravující výkon umělecké, kulturní, sportovní a rekreační činnosti dětmi 

 vykonávají kontrolu v prevenci závaţných havárií při pouţívání chemických 

látek 
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Působnost orgánů inspekce práce se vztahuje na: 

 Zaměstnavatele a jejich zaměstnance 

 Podnikatele 

 Zhotovitele stavby 

 Koordinátora BOZP na staveništi 

 Dobrovolníky 

 Školy 

…atd. 

 

Působnost orgánů inspekce práce se nevztahuje na: 

 Vojáky 

 Příslušníky bezpečnostních sborů 

 Oblast, kde vykonávají dozor  

o orgán státní báňské správy 

o orgány státního zdravotnictví 

o dráţní správní úřady a Dráţní inspekce 

…atd. 

 

Kontroly jsou prováděny na základě ročního programu kontrolních akcí, který je 

projednán s vyššími odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů a schválený 

MPSV, a/nebo na základě podnětů zaměstnanců a občanů.  

 

Inspektor je při kontrole oprávněn: 

 Zahájit kontrolu, je-li přítomna kontrolovaná osoba nebo její zástupce  

 Vstupovat bezplatně do objektů, zařízení a výrobních prostor 

 Poţadovat poskytnutí pravdivých a úplných informací 

 Poţadovat předloţení dokladů, písemností a dat 

 Pořizovat kopie 

 Zajistit doklady 

 Odebrat kontrolní vzorek materiálu, látek nebo výrobků 

 Nařizovat provedení měření, zkoušek nebo revizí 

 Nařizovat zachování místa PÚ v původním stavu 

 Ukládat opatření k odstranění nedostatků a určovat lhůty k odstranění 

 Navrhovat technická a jiná opatření k odstranění rizik 

 Vyţadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních 

 Vydat rozhodnutí o zákazu  

o  pouţívání pracovišť, zařízení, materiálů…. 
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o vykonávání prací nebo činností, které ohroţují bezpečnost zaměstnanců 

o práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých 

zaměstnanců 

 

Inspektor je při kontrole dále oprávněn: 

Ukládat fyzické osobě pořádkovou pokutu za nesplnění povinností kontrolované osoby 

(aţ do výše 50 000,-Kč) 

 

Přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti práce:  

Fyzická osoba se dopustí přestupku a právnická osoba správního deliktu tím, ţe: 

 přenese náklady na BOZP na zaměstnance 

 nezajistí přijetí opatření k prevenci rizik 

 nedodrţí povinnosti stanovené § 101 aţ 103 ZP 

 OOPP - pouţitelnost a pouţívání 

 neumístí bezpečnostní značky 

 nepřijme opatření proti opakování PÚ 

(Pokuta aţ 2 000 000,-Kč) 

 nezajistí bezpečnost fyzických osob 

 neposkytne OOPP, pracovní oděv a obuv, čistící prostředky, ochranné nápoje 

 nevyšetří příčiny a okolnosti PÚ 

 nevyhotoví záznam o úrazu nebo nevede předepsanou dokumentaci 

(Pokuta aţ 1 000 000,-Kč) 

 nepředá záznam o PÚ postiţenému (rodinným příslušníkům) 

 nevede evidenci o PÚ ve stanoveném rozsahu 

 neohlásí PÚ a nezašle záznam o něm stanoveným orgánům a institucím 

 nevede evidenci fyzických osob, u nichţ byla uznána nemoc z povolání 

(Pokuta aţ 400 000,-Kč) 

 neplní informační povinnost stanovenou      v § 108 odst. 2 a 3 ZP 

 nezajistí spolupráci osob na pracovišti  

 nepřizná odborovým orgánům právo vykonávat kontrolu podle § 322 ZP 

 nezajistí dodrţování zákazu poţívat alkoholické nápoje na pracovištích 

(Pokuta aţ 300 000,-Kč) 

 

4.2 Kontrolní orgány na úseku ochrany zdraví při práci 

Krajské hygienické stanice: 

 Plní úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví (vydávají rozhodnutí, 

povolení, osvědčení) 
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 Vykonávají státní zdravotní dozor 

 Stanovují rizikové práce 

 Řeší podněty a závady  

 Kontrola v oblasti hygieny 

Krajské hygienické stanice. zajišťují tzv. státní zdravotní dozor, řeší podněty a závady 

na pracovištích a zařízeních v oblasti hygieny, např. problémy se zásobováním pitnou 

vodou, znečištění pracovišť a sanitárních zařízení, nedostatečný úklid, výskyt rizikových 

faktorů (vibrace, prach, hluk, osvětlení, nevhodné mikroklimatické podmínky, apod.) 

V podstatě je činnost těchto institucí vymezena a charakterizována především zákonem 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízeními vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím 

zářením, apod.  

Za přestupky a správní delikty na úseku ochrany zdraví při práci můţe uloţit KHS 

pokuty:  

Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto zákonem, zvláštními 

právními předpisy nebo na jejich základě vydanými rozhodnutími či opatřeními orgánu 

ochrany veřejného zdraví, přímo pouţitelnými předpisy Evropských společenství, právním 

předpisem podle § 85 a za nesplnění nebo porušení povinností stanovených zvláštními 

právními předpisy k ochraně zdraví při práci a k zajištění a výkonu závodní preventivní 

péče v rozsahu § 82 odst. 2 písm. n) uloţí orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný 

vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo 

právnické osobě pokutu do výše 2 000 000 Kč.
38

  

Přehled krajských hygienických stanic a jejich správní obvody jsou uvedeny v Příloze 

č 2 této Příručky. 

Předpisy související s ochranou zdraví při práci: 

 Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 NV č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

 NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

V podmínkách ţelezniční dopravy (v resortu Ministerstva dopravy) ještě na úseku 

kontroly určených technických zařízení působí jako kontrolní orgán Dráţní inspekce a 

Dráţní úřad (kontroluje určená technická zařízení – technická tlaková, plynová, elektrická, 

zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro 

ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, které slouţí k zabezpečení 

provozování dráhy nebo dráţní dopravy).  

                                                   
38

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
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5 Odborová kontrola na úseku BOZP  

Odborová kontrola nad stavem BOZP je vymezena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 322 odst. 1, takto:  

„Odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je povinen 

odborové organizaci umožnit výkon kontroly a za tím účelem jí  

 zajistit možnost prověření toho, jak zaměstnavatel plní své povinnosti v péči o 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně vytváří podmínky pro 

bezpečnou a zdraví neohrožující práci,  

 zajistit možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů 

pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními 

ochrannými pracovními prostředky,  

 zajistit možnost prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní 

úrazy,  

 zajistit možnost účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí 

z povolání, popřípadě je objasňovat,  

 umožnit zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.“  

 

5.1 Inspektor BOZP ZO OSŽ    

Postavení inspektora BOZP ZO OSŢ vyplývá z platné legislativy, především 

z ustanovení § 322 odst. 1 zákoníku práce, ale i např. z ustanovení § 108.  

Je ţádoucí, aby kaţdý Závodní výbor ZO OSŢ měl minimálně jednoho člena, který se 

zabývá problematikou BOZP (např. inspektora BOZP). Tento člen by měl být patřičně 

vyškolen, v současné době je stanovené minimum – absolvování týdenního kurzu pro 

inspektory BOZP ZO OSŢ, který je pořádán OSŢ Ú 2x ročně. Po zdárném absolvování 

tohoto kurzu a ověření získaných znalostí absolvent obdrţí průkaz inspektora BOZP, který 

jej po potvrzení ZO OSŢ opravňuje k vykonávání odborových kontrol nad stavem BOZP 

ve vymezené oblasti. Pro zdárnou činnost inspektora BOZP ZO OSŢ nebo jiného 

pověřeného člena je zcela zásadní znalost právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP, 

především zákoníku práce a zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a dobrá orientace v existujících prováděcích právních předpisech, 

týkajících se BOZP (nařízení vlády, vyhlášky).  

Důleţitá činnost inspektora BOZP ZO OSŢ spočívá i v oblasti šetření pracovních 

úrazů, pouţívání a hospodaření s OOPP a provádění prověrek BOZP na pracovištích 

zaměstnavatele. V neposlední řadě se předpokládá, ţe tento inspektor bude poskytovat tzv. 

odborný servis ZV OSŢ v oblasti BOZP (kontroly, odborné konzultace, apod.). Z těchto 
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důvodů má oddělení BOZP stálý zájem na zvyšování odborných kvalit těchto inspektorů 

BOZP. Součást činnosti inspektora BOZP ZO OSŢ je i spolupráce s oddělením BOZP 

OSŢ ústředí. Jmenovitý seznam a telefonní spojení na zaměstnance oddělení BOZP je 

uveden např. na webových stránkách OSŢ. Inspektor BOZP ZO OSŢ by měl kontaktovat 

příslušného zaměstnance oddělení BOZP zejména v případě, ţe vyčerpal všechny své 

moţnosti na místní úrovni s negativním výsledkem a nadále tento problém řešit ve 

spolupráci s ním. 
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6 Technické požadavky na pracoviště  

Jak vychází ze zákoníku práce – je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví 

neohroţující pracovní prostředí a pracovní podmínky pro zaměstnance. Tato povinnost jiţ 

platí při samotném vstupu na pracoviště, dále pak při samotném výkonu pracovní činnosti 

a při činnostech s tím spojených. Technickými poţadavky na pracoviště z hlediska BOZP 

se rozumí zajištění pracovního prostředí, tak, aby byly minimalizovány moţnosti vzniku 

pracovního úrazu. 

Zejména se jedná o údrţbu přístupových cest do zaměstnání a následně pak samotného 

pracovního prostředí přímo na pracovišti jako jsou podlahy, schodiště, osvětlení, 

ergonomické poţadavky, údrţba a kontrola strojů, nástrojů a nářadí a s tím spojené revize 

těchto a dalších zařízení na pracovištích. 

6.1 Obecné požadavky na pracoviště dle Zák. č. 309/2006  Sb. 

Jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele? 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby: 

 pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby 

pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým poţadavkům na pracovní 

prostředí a pracoviště,  

 prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené 

rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,  

 pracoviště byla osvětlena, pokud moţno denním světlem, měla stanovené 

mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, 

vlhkost, teplotu a zásobování vodou,  

 prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a 

stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,  

 únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest 

byly stále volné a byla zajištěna pravidelná údrţba, úklid a čištění,  

 pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením 

poskytujícím pracovně-lékařskou péči prostředky pro poskytnutí první pomoci 

a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné sluţby. 
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Obecné technické poţadavky na stroje a zařízení jsou (dle Zák. č. 309/2006 Sb.): 

Zaměstnavatel je dále povinen zajistit, aby:  

 stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou 

pouţívány.  

 stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly vybaveny 

ochrannými zařízeními, která chrání ţivot a zdraví zaměstnanců,  

 stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly vybaveny nebo 

upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým poţadavkům,. 

 stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly pravidelně a řádně 

udrţovány, kontrolovány a revidovány  

 

tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

 

Poznámka:  

 O všech kontrolách a revizích musí být prováděny zprávy (záznamy), které má 

mít zaměstnavatel stále k dispozici k nahlédnutí). 

 Zaměstnavatel rovněž eviduje všechny návody a bezpečnostní pokyny výrobců 

k jednotlivým strojům a zařízením. 

 Ergonomický požadavek – vhodná pracovní poloha těla 

 

Další obecné poţadavky v péči o zaměstnance: 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 

dodrţovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci: 

 nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěţující organismus. 

Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami; v 

případech stanovených zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu 

takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena, 

 nebyli ohroţeni padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 

 byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 

 nebyli ohroţeni dopravou na pracovištích, 

 na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 

zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, nevykonávali ruční 

manipulaci s břemeny, která můţe poškodit zdraví, zejména páteř. 

 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichţ můţe dojít k poškození 

zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, 

které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví           
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při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou 

být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. 

 

Co je to riziková práce? 

Jestliţe se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel 

povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vţdy, pokud dojde ke změně 

podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly 

vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosaţitelnou míru. Při zjišťování, 

hodnocení a přijímání opatření k dodrţení nejvyšších přípustných hodnot je povinen 

postupovat podle prováděcího právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména 

faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické 

činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěţ, psychická a zraková zátěţ a 

nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-

li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových 

faktorů vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení technickými, 

technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, 

doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, pouţívání vhodných osobních 

ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem, s chemickými karcinogeny a 

biologickými činiteli a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity byly vţdy 

prováděny v kontrolovaných pásmech, která budou označena a zajištěna tak, aby do nich 

nevstupovali zaměstnanci, kteří v něm nevykonávají práci, opravy, údrţbu, zkoušky, 

revize, kontrolu nebo dozor. Do kontrolovaných pásem mohou být zaměstnavatelem 

zařazeny i další práce, při kterých jsou zaměstnanci vystaveni působení rizikových 

faktorů, pokud je toho třeba k ochraně zdraví zaměstnanců. 

Poznámka: 

Rizikové faktory jsou změřitelné hodnoty. Jedná se o poměrně nákladnou záležitost, 

ale u důvodných podezření negativního působení rizikových faktorů na lidský organismus, 

lze měření hodnot vyžádat např. ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí. 

 

6.2 Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

(dle NV č 101/2005 Sb.) 

Následující poţadavky se nevztahují na dopravní prostředky v ţelezniční a silniční 

dopravě. 

Pracoviště musí být po dobu provozu udrţována potřebnými technickými a 

organizačními opatřeními, splňujícími poţadavky tohoto nařízení, ve stavu, který 

neohroţuje bezpečnost a zdraví osob. 



61 
 

Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik 

vyplývajících z moţných zdrojů ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k 

vykonávané činnosti, zejména z posouzení moţností omezení úrovně rizikových faktorů 

pracovních podmínek, poţadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik 

vyplývajících z provozování a pouţívání výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 

Připomenutí: Zajištění BOZP na pracovišti v podstatě začíná u zpracování rizik 

 

Na co musí dbát zaměstnavatel při uvádění pracoviště do provozu? 

Před uvedením pracoviště do provozu a pouţívání je nutné zajistit: 

 uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými 

povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních a technologických 

postupů a výrobních a technologických procesů, včetně určení osob, k jejichţ 

povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, pouţívání, údrţbu, úklid, 

čištění a opravy pracoviště, 

 stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o 

vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení, 

 umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

skladových prostorů, komunikačních ploch a dopravních komunikací a 

vymezení pracovního místa zaměstnanci; stroje a technická zařízení se 

umísťují tak, aby byly pokud moţno soustředěny výrobní a pracovní 

prostředky a zařízení s přibliţně stejnými účinky podle druhů a vlastností 

škodlivin a vlivů na okolí, 

 náleţité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních a 

pracovních prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby nemohlo dojít k jejich 

neţádoucímu (nechtěnému) pohybu, 

 opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou pouţívány zdraví 

škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky, stanovené zvláštními právními 

předpisy, 

 opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování 

zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob, případně zvířat, podle 

zvláštních právních předpisů, 

 zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní 

době. 

 

Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí: 

stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údrţby, oprav a 

rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků 

a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob pouţívání, 

poţadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu 

pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících 

kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a pouţívání pracoviště, 
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dodrţování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, 

jejíţ povinností je zajistit jejich provádění, 

aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a 

revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, 

byly vedeny způsobem, který umoţní uchovávání a vyuţívání údajů po stanovenou dobu v 

písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na 

zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům. 

 

Poznámka:  

Zaměstnavatel by měl na vyžádání vědět na jaká zařízení a v jakých termínech je nutné 

provádět revize (toto zpravidla určuje revizní technik). Důslednější zaměstnavatel má 

zpracován např. terminář revizí apod. 

 

6.3 Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí: 

Únikové cesty a východy: 

Únikové cesty a východy musí svým druhem, počtem, kapacitou, technickým 

vybavením a provedením odpovídat poţadavkům zvláštních právních předpisů, musí 

zůstat trvale volné, bez překáţek a vést co nejvhodnější cestou k východu do volného 

prostoru nebo na bezpečné místo. V případě nebezpečí musí mít zaměstnanci moţnost 

rychle a co nejbezpečněji opustit pracoviště. 

Druh a počet únikových cest a dveří, kterými prochází úniková cesta, jejich kapacita, 

provedení a vybavení závisí na způsobu pouţívání, vybavení a povaze pracoviště, jakoţ i 

na maximálním počtu osob, které mohou být na pracovišti přítomny. Únikové cesty, 

východy a evakuační výtahy na únikových cestách musí být trvale označeny značkami pro 

únik a evakuaci osob. Tam, kde je to technicky vhodné, je moţné pouţít k jejich označení 

orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění 

budovy
. 

Poznámka:  

Častými závadami při kontrolách stavu BOZP bývají právě překážky, nebo dokonce 

zatarasení přístupových, nebo únikových cest různým materiálem, nebo nerovností terénu. 

 

Podlahy: 

Povrch podlahy pracoviště včetně komunikací musí být rovný, pevný, upravený proti 

skluzu a nesmí mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon. Povrchy podlah 

musí být provedeny tak, aby je bylo moţno opravovat, čistit a udrţovat a v prostorech s 

nebezpečím výbuchu musí být z nejiskřivého materiálu. Podlahy v mokrých provozech 

musí být provedeny tak, aby se na nich nemohla hromadit voda. Nosnost a typ podlahy 

musí odpovídat předpokládanému vyuţití. 



63 
 

 

Poznámka:  

Údaj o nosnosti podlahy zejména ve skladových prostorech musí být viditelně označen 

- viz níže – skladování 

Roštové podlahy, lávky a schodiště se zřizují jen tam, kde nedojde k ovlivnění 

pracovišť škodlivinami nebo prachem z jiných pracovišť. Pracoviště vybavená roštovými 

podlahami, lávkami nebo schodišti musí být zabezpečena proti vnikání škodlivin z jiných 

provozů. Zaměstnanci nesmí být vystaveni nebezpečí pádu z výšky na pracovišti nebo na 

komunikaci s podlahou umístněnou výše neţ 0,5 m nad okolní podlahou nebo terénem. 

Pro tento účel je nutno zajistit bezpečný přístup. 

Zábradlí musí být zřízena u pracovišť a komunikací o nestejné úrovni, je-li rozdíl 

úrovní vyšší neţ 0,5 m a na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galérií, na schodištích 

a vyrovnávacích rampách. Zábradlí není třeba, je-li bezpečnost osob zajištěna jiným 

způsobem, například parapety, zdivem nebo jinou konstrukcí. Hrozí-li nebezpečí 

podklouznutí osob, popřípadě pádu předmětů, musí být zábradlí u podlahy opatřeno 

ochrannou lištou o výšce nejméně 0,1 m. 

Všechny otvory nebo nebezpečné prohlubně v podlahách musí být zakryty nebo 

ohrazeny. Poklopy nebo kryty musí mít nosnost odpovídající nosnosti okolní podlahy a 

musí být osazeny tak, aby se nemohly samovolně odsunout nebo uvolnit, a musí být 

zapuštěny do stejné úrovně s okolní podlahou. 

 

Elektrické instalace: 

Zařízení pro vnitřní a venkovní rozvody elektrické energie (dále jen „instalace") a 

elektrická zařízení musí být navrţena, vyrobena, odborně prověřena a vyzkoušena před 

uvedením do provozu a provozována tak, aby se nemohla stát zdrojem poţáru nebo 

výbuchu; zaměstnanci musí být odpovídajícím způsobem chráněni před nebezpečím úrazu 

způsobeného elektrickým proudem, elektrickým obloukem nebo účinky statické elektřiny. 

Všechny části instalace musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a nesmějí 

nepříznivě ovlivňovat jiná zařízení; musí být dostatečně dimenzovány a chráněny proti 

účinkům zkratových proudů a přetíţení; části zařízení musí být provedeny tak, aby na 

místech, jimiţ prochází elektrický proud, nemohlo za běţných provozních podmínek dojít 

k nebezpečnému ohřátí vodičů. 

Instalace musí být provedeny tak, aby je bylo moţno podle potřeby vypnout. Při 

uvádění do provozu po částech musí být nehotové části spolehlivě odpojeny a 

zabezpečeny proti neţádoucímu zapojení, popřípadě jinak zajištěny. 

Instalace, u kterých se zjistí, ţe ohroţují ţivot nebo zdraví osob, musí být bez 

zbytečného odkladu odpojeny a zajištěny. 

Instalace musí být provedeny a uloţeny tak, aby byly přehledné; průchody stěnami a 

konstrukcemi musí být provedeny tak, aby nemohlo dojít k poškození instalace ani stavby. 



64 
 

Vzdálenosti vodičů a kabelů navzájem, od částí staveb, od nosných a jiných konstrukcí, 

musí být voleny podle druhu izolace a způsobu jejich uloţení. 

Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a pouţívány tak, aby nemohlo dojít k 

jejich poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytrţení a zabezpečeny proti 

zkroucení ţil. Při pouţívání rozpojitelných spojů, nesmí být v rozpojeném stavu napětí na 

kontaktech vidlic. 

Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemísťování 

odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, ţe jimi lze pohybovat pod 

napětím. 

Prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou pouţívány, vypnuty, 

pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu výrobních a pracovních 

prostředků a zařízení. Prozatímní instalace nesmí být zřizovány v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně trvale označený. 

Poznámka:  

 Nekvalifikovaný zaměstnanec do el. instalace a zařízení nezasahuje !!! 

 Vypínače, jakož i další hlavní uzávěry (plyn, elektrika, voda)musí být trvale 

přístupné a označené! 

Všichni zaměstnanci bez rozdílu kvalifikace nebo činnosti obklopuje nejčastější 

pracovní prostředí, kterým jsou komunikace. Jak tedy tyto komunikace mají vlastně 

vypadat? 

 

Dopravní komunikace  

Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen 

„komunikace") včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných ţebříků a 

nakládacích a vykládacích prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby 

zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních 

prostředků, aby nedocházelo k ohroţení zaměstnanců, zdrţujících se v jejich blízkosti. Od 

ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace výrazně odlišeny a musí být 

dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být řešeny s ohledem na počet 

osob, které je budou pouţívat; není li stanoveno zvláštními právními předpisy jinak, musí 

byt široké nejméně 1,1 m. 

Spojení nebo kříţení komunikací musí být zpravidla v jedné úrovni. Komunikace o 

různých úrovních s výškovým rozdílem větším neţ 0,20 m se spojují šikmými rampami 

nebo schodišti. 

Zaměstnavatel zajistí prostředky pro úklid, čištění a údrţbu vnitřních prostor a pro 

venkovní údrţbu. Lhůty pro provádění úklidu, čištění a údrţby komunikací stanoví 

zaměstnavatel a uvede ve vnitřním předpisu. 

Účelové komunikace nesmí slouţit jako trvalé pracoviště. 
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Všechny spojovací cesty a prostory ve stavbách musí být vedeny tak, aby zaměstnanci 

byli vystaveni co nejméně působení nadměrného tepla, prachu, kouře a hluku. 

Komunikace provedené jako roštové mosty, lávky, galerie, schodiště a ochozy musí 

mít šířku nejméně 0,5 m a musí mít po celé ploše pevnou, rovnou podlahu upravenou tak, 

aby jí nemohly propadávat předměty ohroţující bezpečnost osob, podél boků u podlahy 

musí být opatřeny ochranou lištou o výšce nejméně 0,1 m a musí být podél volného okraje 

vybaveny vhodnou ochrannou konstrukcí. Vhodnou konstrukcí se rozumí zábradlí nebo 

jiná rovnocenná konstrukce o dostatečné výšce a s výplní zabraňující propadnutí osob. 

Šachty, vpusti nebo jiné nebezpečné otvory na povrchu komunikace musí být zakryty 

poklopy nebo mříţemi, jejichţ nosnost odpovídá jejich provoznímu zatíţení a instalovány 

v jedné rovině s komunikací. Poklopy a mříţe musí být zajištěny proti samovolnému 

uvolnění. 

Nezakryté nádrţe kapalin bez trvalé obsluhy musí být opatřeny vhodným ohrazením 

proti pádu osob a v případě potřeby označeny značkami. Za vhodné ohrazení lze 

povaţovat zábradlí, oplocení nebo jinou ochrannou konstrukci proti pádu osob. 

Nepřejízdné a nepřechodné jímky musí být ohrazeny zábradlím nebo rovnocennou 

konstrukcí proti pádu osob a v případě potřeby označeny značkami. Přejízdné jímky a 

trvale nepouţívané pracovní jámy musí být překryty poklopy nebo kryty, které jsou 

zajištěny proti posunu případně samovolnému uvolnění, a jejich nosnost musí odpovídat 

provoznímu zatíţení. 

V jednom schodišťovém rameni nesmějí být méně neţ tři stupně. Ve stavbách pro 

výrobu a skladování musí být první (nástupní) a poslední (výstupní) stupeň v kaţdém 

rameni rozeznatelný od okolní podlahy. Volné strany schodů a odpočívadel musí být 

opatřeny ochranným zařízením proti pádu osob a kaţdé schodišťové rameno musí být 

vybaveno madlem alespoň po jedné straně. 

Schodišťové rameno nesmí začínat bezprostředně za dveřmi nebo vraty. Mezi 

schodišťovým ramenem a dveřmi musí být plošina, jejíţ délka musí být alespoň 0,75 m 

zvětšená o šířku schodišťového stupně. 

Schodiště a vertikální komunikační otvory musí být řešeny tak, aby nedocházelo k 

šíření škodlivin mezi jednotlivými podlaţími staveb. Nestanoví-li zvláštní právní předpisy 

jinak, musí být nejmenší průchodná šířka schodišťových ramen 1,1 m. 

Komunikace pouţívané pro pěší nebo pro provoz dopravních prostředků musí být 

voleny v souladu s počtem potenciálních uţivatelů a v závislosti na druhu pracovní 

činnosti a musí být trvale volné a dostatečně široké s dostatečnou podchodnou výškou. 

Jsou-li na komunikacích pouţívány dopravní prostředky, musí být zajištěna dostatečná 

šířka jízdního pruhu stanovená v závislosti na šířce pouţívaných dopravních prostředků 

včetně šířky nákladu a dostatečný bezpečný prostor i pro pěší o šířce nejméně 1,1 m. 

Nelze-li bezpečný prostor pro pěší zajistit, musí být v době provozování dopravy v těchto 

místech chůze zakázána. 
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Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným 

vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdrţují 

nebo prochází osoby, dodrţena alespoň minimální podchodná výška 2,1 m od podlahy. 

Pracoviště na komunikacích musí být po dobu trvání nezbytných prací označeno 

značkami. Značky se umístí ve vzdálenosti umoţňující bezpečné zastavení přijíţdějícího 

dopravního prostředku, a to na všech přístupech k pracovišti. 

Povrch venkovních komunikací musí být zpevněný, s příslušným spádem k odvádění 

sráţkových vod a nesmí být kluzký. V místech, kde se u jednosměrné komunikace 

předpokládá stání dopravních prostředků pro nakládání a vykládání, musí být komunikace 

v dostatečné délce přiměřeně rozšířena v závislosti na šířce pouţívaných dopravních 

prostředků, velikosti manipulačních jednotek nebo druhu materiálu. 

Mezi komunikacemi pro vozidla a dveřmi, vraty, průchody, chodbami a schodišti musí 

být zajištěn dostatečný prostor pro pěší. Ústí-li do průjezdu objektu východy nebo 

průchody, musí mít chodník pro pěší zábradlí. V průjezdu je zakázáno zřizovat příčnou 

komunikaci. 

Rampy  

Rampy pro nakládku a vykládku se na našich pracovištích rovněţ hojně vyskytují. 

Manipulační prostory rampy musí vyhovovat rozměrům manipulačních jednotek, kterými 

má být při nakládání a vykládání manipulováno, a rozměrům po nich pojíţdějících 

dopravních prostředků. Volné okraje rampy musí být trvale označeny značkami 

označujícími nebezpečnou hranu a upozorňující na nebezpečí pádu osob nebo rizika střetu 

osob s překáţkami
13)

. Rampa instalovaná po nabytí účinnosti tohoto nařízení musí mít 

alespoň jeden bezpečný výstup nebo výjezd. 

Rampa převyšující okolní plochu o více neţ 0,5 m, která slouţí také pro pěší, musí být 

podél volného okraje vybavena vhodným ochranným zařízením proti pádu, například 

snímatelným ochranným zábradlím. 

Víte, jak má vypadat pracovní jáma? 

Pracoviště pro výrobu, opravy a údrţbu dopravních prostředků 

Pracoviště, kde se pracuje na spodcích dopravních prostředků, musí být vybaveno 

bezpečnými zdvihacími zařízeními, zvedacími plošinami, rampami nebo pracovními 

jámami, které odpovídají normovým hodnotám a které umoţní zaměstnancům vykonávat 

činnosti ve vhodné pracovní poloze. V prostředí s nebezpečím výbuchu postupuje 

zaměstnavatel podle zvláštních právních předpisů. 

Rampa musí být v případě potřeby vybavena vodícími lištami zabraňující bočnímu 

sjetí dopravního prostředku. Na konci neprůjezdné rampy musí být nainstalovány zaráţky.  

Hloubka pracovní jámy musí umoţnit práci ve vhodné pracovní poloze, její stěny a 

podlaha musí být omyvatelné. Podlaha musí být v případě potřeby vybavena záchytnou 

jímkou a elektrické zařízení v jámě musí být v souladu s poţadavky zvláštních právních 

předpisů. Pracovní jáma musí být vybavena nejméně jednou elektrickou zásuvkou a 
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dostatečným počtem svítidel. Musí zde být výklenky ve stěnách, umístěné v dostatečné 

výšce a umoţňující odkládání pracovních prostředků a pomůcek. 

V bezprostředním okolí pracovní jámy musí být na podlaze vyznačen ochranný 

manipulační prostor, který musí být vhodným způsobem zajištěn tak, aby do něho mimo 

přistavovaných dopravních prostředků a zaměstnanců, kteří dopravní prostředek přistavují 

nebo vykonávají jeho údrţbu, případně opravy, nesměly vjíţdět jiné dopravní prostředky, 

ani vstupovat jiné osoby. Pouţívané pracovní jámy je zakázáno překračovat a přeskakovat. 

V bezprostřední blízkosti pracovní jámy musí být umístěny značky upozorňující         

na nebezpečí pádu a značky s vyznačením v ní zakázaných činností. 

Trvale nepouţívaná pracovní jáma nebo její nepouţívaná část se musí zabezpečit. 

Přes pracovní jámu pro více neţ dva dopravní prostředky, musí být za kaţdým druhým 

přistaveným dopravním prostředkem umístěny můstky pro bezpečný přechod. 

 

Výběr poţadavku NV č 101/2005 Sb. Na venkovní pracoviště: 

Není-li denní osvětlení dostatečné, musí mít venkovní pracoviště po dobu, kdy se      

na něm zdrţují zaměstnanci, zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzity. 

 

Zde připomínáme, že osvětlení venkovního pracoviště je prokazatelná a změřitelná 

hodnota. 

 

Venkovní pracoviště musí být, pokud je to moţné, uspořádána tak, aby zaměstnanci: 

 byli chráněni před nepříznivou povětrnostní situací, 

 nebyli vystavováni škodlivým účinkům hluku a škodlivin, zejména plynů, par a 

prachu, a byli chráněni před padajícími předměty, 

 mohli rychle opustit pracoviště v případě nebezpečí, případně aby jim mohla 

být rychle poskytnuta pomoc. 

 

A jak je to se skladováním? 

Podotýkáme, že skladem můžeme rozumět uzavřenou budovu nebo prostor, ale 

zrovna tak prostor venkovní – např. sypký materiál… 

Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných 

místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Pokud se tam 

volně skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena maximální skladovací 

výška sypkého materiálu nad podlahou. Ruční ukládání do regálů ve výšce nad 1,8 m musí 

být prováděno z bezpečných pracovních zařízení (například ţebřík, schůdky, pojízdné 

schody, manipulační plošina). Zaměstnavatel zajistí, aby nebyly nadměrně zatěţovány 

části staveb a stavebních konstrukcí manipulovaným materiálem, pokud není prokázána 

dostatečná nosnost částí staveb a stavebních konstrukcí. 
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Rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného zakládání          

do regálu musí odpovídat poţadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu. Regály 

musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu 

buněk ve sloupci. Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a 

stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout. 

Šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat zvláštnímu právnímu předpisu a 

způsobu ukládání manipulačních jednotek. Ulička musí být trvale volná a nesmí být 

zuţována a zastavována překáţkami. Šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí 

být alespoň o 0,4 m větší neţ největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladů a během 

manipulace musí být vymezen manipulační prostor se zákazem vstupu nepovoleným 

osobám. 

Trvale pouţívané skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné a označené 

značkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám a upravené s ohledem na povahu 

skladovaných manipulačních jednotek a materiálu a se zřetelem na poţadavky na poţární 

ochranu. 

Při ruční manipulaci s břemeny musí být pouţívány takové pracovní postupy, aby se 

předcházelo úrazům a poškození zdraví zaměstnanců, způsobeným zejména přiraţením 

břemene, jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemene, uklouznutím, zakopnutím při 

manipulaci s břemenem, sesutím břemen způsobeným nedostatečným upevněním, 

naraţením nebo pádem břemene při zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem 

zaměstnance na dopravní prostředek a na uloţené předměty. 

 

Sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv 

Provedení skladu musí splňovat poţadavky zvláštních právních předpisů. Ve skladu, 

popřípadě na vstupu do něj, musí být viditelně umístěn seznam osob, oprávněných 

manipulovat s nebezpečnou látkou nebo přípravkem ve skladu, a místní řád skladu. Sklad 

musí být označen značkou zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz výskytu otevřeného 

ohně. 

Sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv musí mít nepropustnou 

podlahu, chemicky odolnou proti skladované látce či přípravku. 

K umělému osvětlení skladu smí být pouţito pouze pevně umístěné svítidlo                 

v nevýbušném provedení. Výrazně označený vypínač se umísťuje vně skladu. 

 

Vybavení nízkotlakých kotelen – často se vyskytujících na pracovištích ČD 

Nízkotlakou kotelnou se rozumí objekt nebo část objektu, kde je umístěn alespoň 

jeden parní kotel s nejvyšším dovoleným přetlakem do 0,5 bar nebo teplovodní kotel          

s nejvyšší dovolenou teplotou do 110
o
C, s jmenovitým tepelným výkonem alespoň 

jednoho kotle 50 kW a větším nebo kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů 

kotlů větších neţ 100 kW, popřípadě další provozně související zařízení (dále jen 

„kotelna"). Kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW musí 

být zřízena v samostatném objektu nebo samostatné části objektu. 
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Prostory kotelny a prostory související musí být účinně větrány. Do prostorů, kde jsou 

umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování a 

větrání neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelny. Odvod vzduchu z kotelny musí být 

zajištěn alespoň jedním otvorem u stropu kotelny, popřípadě odváděcím potrubím do 

venkovního prostoru tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu a nebyla 

negativně ovlivňována funkce hořáků a odvodů spalin. Nucené větrání kotelen, ve kterých 

jsou umístěny kotle s přirozeným tahem, nesmí být podtlakové. 

Pro kotelny musí být písemně zpracován provozní řád kotelny, který musí obsahovat 

předepsané náleţitosti a být v kotelně trvale k dispozici.  

Provozní řád obsahuje zejména: 

 popis zařízení kotelny a způsob obsluhy včetně způsobu zajištění signalizace 

do místa trvalého pracoviště při občasné obsluze, 

 způsob zajištění a vybavení kotelny (kotlů) ochrannými bezpečnostními 

systémy, bezpečnostní výstrojí, signalizací a regulací včetně stanovení způsobu 

a lhůt jejich kontrol a funkčních zkoušek, 

 způsob a rozsah údrţby kotlů, zejména řídících systémů a lhůt čištění kotlů a 

termíny a rozsah odborných prohlídek kotelen s ohledem na pouţívané topné 

médium, zařízení a vybavení kotelny (kotlů), 

 počet a provedení únikových cest a východů dle zvláštních právních předpisů, 

 povinnosti obsluhy kotelny,  

 určení osoby pověřené vedením provozního deníku kotelny, ve kterém jsou 

vedeny a ve stanovených lhůtách aktualizovány údaje stanovené provozním 

řádem kotelny, 

 způsob vedení zápisů do provozního deníku,  

 stanovení způsobu a lhůt zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého. 

 

Odborné prohlídky kotelny musí být prováděny nejméně jednou za 12 měsíců, pokud 

není v provozním řádu stanoveno jinak, odborně způsobilou osobou, která o provedené 

odborné prohlídce zpracuje zápis.  

Na vstupu do kotelny musí být umístěna značka se zákazem vstupu nepovolaným 

osobám. 
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7 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

7.1 Pracovní úraz. 

Pracovním úrazem se rozumí porucha zdraví způsobená zaměstnanci při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nezávisle na jeho vůli, krátkodobým, 

náhlým a násilným působením vnějších vlivů, a to nejen vlivů mechanických, ale i 

chemických a psychických. 

Jako pracovní úraz se posuzuje téţ úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění 

pracovních úkolů. K úrazu v tomto případě dochází většinou v době, kdy jiţ zaměstnanec 

pracovní úkoly neplní, ale dochází k němu právě proto, ţe dříve tyto úkoly plnil nebo bude 

plnit. Příčinou úrazu musí být postup postiţeného při plnění pracovních úkolů. 

Pracovním úrazem není tedy jen tělesné zranění způsobené nenadálým vnějším 

násilím, ale jakékoliv porušení zdraví, k němuţ došlo nezávisle na vůli poškozeného. 

Zaměstnanec je tak nucen okamţitým, usilovným vzepětím sil překonávat vnější odpor a 

zvýšit tak náhle, neobvykle a nadměrně svou námahu. Působení vnějších vlivů musí být 

krátkodobé, náhlé a násilné. Jde většinou o vlivy mechanické, v menší míře působení 

chemických nebo jiných látek, jako např. světlo, teplo, plyny, jedy apod. Za úraz se 

povaţuje i např. úpal, úţeh a ve výjimečných případech i infarkt myokardu nebo mozková 

mrtvice. Je věci znaleckého posudku, aby se prokázala tzv. příčinná souvislost 

s nadměrným zvýšením fyzických sil nebo i duševní námahy. 

Plněním pracovních úkolů je: 

a) výkon pracovních povinností (vyplývajících především z pracovní smlouvy) 

b) jiná činnost konaná na příkaz zaměstnavatele 

c) činnost, která je předmětem pracovní cesty 

d) činnost pro zaměstnavatele na podmět odborové organizace   

e) činnost pro zaměstnavatele na podmět spoluzaměstnanců 

f) činnost pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy 

g) dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem 

 

POZOR!   U činností pod písmeny d), e), f) platí, ţe je zaměstnanec nesmí 

provádět, pokud k nim potřebuje zvláštní oprávnění nebo je má výslovně zakázané 

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou: 

a) úkony potřebné k výkonu práce 

b) úkony během výkonu práce obvyklé 

c) úkony nutné před začátkem výkonu práce nebo po jejím skončení 

d) úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu 

zaměstnavatele 

e) vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo 

vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k nim a 

zpět 
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f) školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou 

organizací za účelem zvyšování odborné připravenosti 

 

(o jaké konkrétní úkony se jedná, je třeba posuzovat případ od případu – jedná se např. 

o převlečení do pracovního oděvu v šatně, cesta na sociální zařízení, cesta do kantýny 

v objektu zaměstnavatele) 

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů není: 

a) cesta do zaměstnání a zpět 

b) vlastní stravování 

c) vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení a cesta k nim a zpět, pokud 

není konána v objektu zaměstnavatele 

 

7.2 Nemoc z povolání 

Jedná se o nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu. Aby mohlo být konkrétní 

onemocnění uznáno jako nemoc z povolání, musí být splněna podmínka, ţe zaměstnanec 

pracoval nebo pracuje za podmínek v tomto předpisu uvedených, za nichţ takové nemoci 

vznikají. Lékařský posudek o tom, ţe u zaměstnance byla zjištěna nemoc z povolání, je 

oprávněno vydat pouze příslušné zdravotnické zařízení. 

Zaměstnavatel i zaměstnanec mají v souvislosti s pracovním úrazem povinnosti. 

Zaměstnanec je především povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému 

vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, 

pracovní úraz jiného zaměstnance, jehoţ byl svědkem a spolupracovat při objasňování 

jeho příčin. 

 

Základní povinnosti zaměstnavatele ukládá ZP v § 105: 

 Pokud u zaměstnavatele dojde k pracovnímu úrazu, je jeho povinností objasnit 

příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to 

zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace 

 Bez váţných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a 

okolností vzniku 

 Bez zbytečného odkladu uvědomit jiného zaměstnavatele o pracovním úrazu 

jeho zaměstnance, umoţnit mu účast při vyšetřování a seznámit ho s výsledky 

vyšetřování 

 Vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i kdyţ jimi nebyla způsobena 

pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 

3 kalendářní dny 

 

 Vyhotovit záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichţ 

následkem došlo 
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o ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší neţ 3 kalendářní 

dny, nebo 

o k úmrtí zaměstnance 

 

Dále je zaměstnavatel povinen: 

 předat jedno vyhotovení záznamu o úrazu postiţenému zaměstnanci a 

v případě smrtelného úrazu jeho rodinným příslušníkům 

 ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a 

institucím 

 přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů 

 vést evidenci zaměstnanců, u nichţ byla uznána nemoc z povolání a uplatňovat 

taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které 

vyvolávají ohroţení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání 

 

Další upřesnění povinností zaměstnavatele stanoví Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o 

způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné 

podobě, evidence obsahuje tyto údaje: 

 jméno a příjmení 

 datum a hodina úrazu 

 místo, kde k úrazu došlo 

 činnost, při níţ k úrazu došlo 

 počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu 

 celkový počet zraněných osob 

 druh zranění a zraněná část těla 

 druh úrazu 

 zdroj úrazu 

 příčiny úrazu 

 jména svědků úrazu 

 jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal 

 

Zde je nutno připomenout povinnosti zaměstnance bezodkladně oznamovat svůj 

pracovní úraz, pokud to zdravotní stav dovolí, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. 

Je v zájmu samotného zaměstnance, aby úraz byl řádně zaevidován v knize úrazů, pro 

pozdější uplatňování nároků na náhradu škody má tento zápis zásadní význam. V této 

knize se evidují zásadně všechny pracovní úrazy, tedy i ty, kterými nebyla způsobena 

pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři 

kalendářní dny. 

 záznam o úrazu sepsat nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení 

pracovního úrazu 
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 zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho ţádost kopii nebo výpis údajů v knize 

úrazů o jeho úrazu, u smrtelného úrazu rodinným příslušníkům na jejich ţádost 

 

Dále je zaměstnavatel povinen ohlásit pracovní úraz bez zbytečného odkladu vţdy: 

 odborové organizaci 

 zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal 

 příslušné pojišťovně 

 a za určitých okolností Policii a příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce 

 

Smrtelný pracovní úraz ohlásí zaměstnavatel vţdy Policii a zdravotní pojišťovně. Pro 

účely hlášení je smrtelným pracovním úrazem takové poškození zdraví, které způsobilo 

smrt po úrazu nebo na jehoţ následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku. Nařízení 

vlády rovněţ stanoví, komu zaměstnavatel zašle záznamy o pracovních úrazech za 

příslušné období. 

 

Formulář záznamu o úrazu  ( vzor tohoto formuláře je přílohou č. 5 ) 

Oddíl A:  

zde se vyplňují poţadované údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo 

Oddíl B: 

vyplňuje se pouze tehdy, pokud by se údaje v něm lišily od údajů v oddíle A 

Oddíl C: 

poskytuje údaje o zraněném zaměstnanci 

Oddíl D: 

Poskytuje vyčerpávající údaje o úrazu získané na základě šetření příčin vzniku úrazu, 

porušení bezpečnostních předpisů v souvislosti s úrazem musí být uvedeno odpovědně a 

v souladu se skutečností. Zdroje úrazu a příčiny jsou vyjmenovány, pouze se označí 

v příslušném políčku. Dále je zde nutno vyčerpávajícím způsobem popsat příčiny a 

okolnosti, za nichţ došlo k úrazu a návazně na to uvést, jaké předpisy a kým byly 

porušeny v souvislosti s úrazem. 

Oddíl E: 

vyjádření úrazem postiţeného zaměstnance a svědků úrazu 

Vyplněný záznam o úrazu podepisuje postiţený zaměstnanec (pokud je to moţné), 

svědci, pokud byli přítomni úrazové události a zástupce zaměstnavatele. Záznam podepíše 

rovněţ zástupce odborového orgánu, pokud byl šetření pracovního úrazu přítomen. 
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Záznam o úrazu-hlášení změn. ( vzor tohoto formuláře je přílohou č. 6 ) 

Nově je zavedena povinnost zaměstnavatele vyhotovit záznam o úrazu-hlášení změn a 

to v případě, ţe se následně dozví o skutečnostech, které vedou ke změně údajů v záznamu 

o úrazu. 

Jedná se o tyto případy: 

 hospitalizace úrazem postiţeného zaměstnance přesáhla 5 dnů 

 dočasná pracovní neschopnost v důsledku jeho úrazu byla ukončena po 

odeslání záznamu o úrazu 

 zaměstnanec na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel 

 došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, 

popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu 

o úrazu-hlášení změn 

 

Záznam o úrazu-hlášení změn zasílá zaměstnavatel určeným sloţkám a rovněţ 

odborové organizaci. Záznam tvoří podklad nejen pro statistické účely, odškodňovací 

řízení a pro regresní náhrady, ale i pro posouzení, jaká opatření bude muset zaměstnavatel 

učinit, aby se podobné úrazy neopakovaly. 

V praxi nastávají i situace, kdy zaměstnanec neohlásí úraz, protoţe se jeho následky 

bezprostředně neprojevily. Teprve později se projeví následky a nastane pracovní 

neschopnost. V tomto případě musí zaměstnanec prokázat, ţe utrpěný úraz je úrazem 

pracovním. Zde pak přichází v úvahu obvyklé důkazní prostředky, jako např. výslech 

ostatních zaměstnanců, vyjádření lékaře. Je proto v zájmu zaměstnanců, aby ihned 

oznámili svým nadřízeným kaţdé poranění, i kdyţ v daný moment nenásleduje návštěva 

lékaře a pracovní neschopnost. V opačném případě je pak často obtíţné později pracovní 

úraz prokázat. 

Evidence pracovních úrazů a sepisování záznamu o nich je důleţitou pomůckou pro 

posouzení, zda a do jaké míry zaměstnavatel za vzniklou škodu odpovídá. Záznam o úrazu 

není ovšem jediným a rozhodujícím důkazem o skutečnosti, zda úraz, který zaměstnanec 

utrpěl, je pracovním úrazem podle zákoníku práce. Včasné hlášení úrazu a řádné sepsání 

záznamu o úrazu nejsou podle ustálené soudní praxe podmínkou pro uplatnění nároků na 

odškodnění. 
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7.3 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání. 

Odloţením účinnosti zákona č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců je 

v současné době odpovědnost za pracovní úrazy dána ustanovením v zákoníku práce. 

Odpovědnost za škodu způsobenou pracovním úrazem má ten zaměstnavatel, u něhoţ 

zaměstnanec utrpěl úraz při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. 

Odpovědnost za škodu způsobenou nemocí z povolání má zaměstnavatel, u něhoţ 

zaměstnanec před jejím zjištěním pracoval za podmínek, za nichţ vzniká nemoc 

z povolání, kterou byl zaměstnanec postiţen. 

V obou případech se jedná o odpovědnost objektivní, neboť pro její posouzení není 

rozhodující otázka zavinění. Předpoklady jejího vzniku tak jsou pouze zjištění pracovního 

úrazu nebo nemoci z povolání, vznik škody a příčinná souvislost mezi zjištěním a 

vznikem škody. Zaměstnavatel je tedy povinen nahradit škodu, i kdyţ dodrţel povinnosti 

vyplívající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.  

Této povinnosti se zaměstnavatel můţe zprostit pouze za podmínek stanovených 

zákonem: 

1 - Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zcela 

 postiţený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy 

anebo pokyny k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich 

znalost a dodrţování byly soustavně vyţadovány a kontrolovány, 

 škoda vznikla v důsledku opilosti postiţeného zaměstnance nebo v důsledku 

zneuţití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit  

…a tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody. 

2 - Zaměstnavatel se zprostí zčásti 

 v důsledku skutečnosti uvedených odstavci 1 (tedy porušení předpisů nebo 

opilost), 

…a tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody 

 tzv. lehkomyslné jednání, počínání v rozporu s obvyklým způsobem jednání 

 

Aby se zaměstnavatel mohl zbavit své odpovědnosti za škodu, nestačí pouze zjištění, 

ţe zaměstnanec porušil bezpečnostní předpisy, ale musí prokázat, o který konkrétní 

předpis se jedná a zda s ním byl zaměstnanec seznámen a dodrţování soustavně 

vyţadováno a kontrolováno. Není moţno se dovolávat všeobecných ustanovení, např. ţe 

kaţdý si má počínat tak, aby neohroţoval zdraví své a zdraví jiných. 

Předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu 

ţivota a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 

dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o poţární 

ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními 

látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, 
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pokud upravují otázky týkající se ochrany ţivota a zdraví. Pokyny k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci jeho nadřízenými.  

Při zproštění se odpovědnosti zčásti, určí zaměstnavatel část škody, kterou nese 

zaměstnanec, podle míry jeho zavinění. V případě lehkomyslného jednání pak alespoň 

jednu třetinu. Při posuzování, zda zaměstnanec porušil předpisy anebo pokyny k zajištění 

BOZP, se zaměstnavatel nemůţe dovolávat všeobecných ustanovení, podle nichţ si má 

kaţdý počínat tak, aby neohroţoval zdraví své a zdraví jiných. 

 

7.4 Náhrady při odškodnění. 

 

Z titulu odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání náleţí poškozenému 

zaměstnanci v rozsahu odpovědnosti zaměstnavatele: 

 náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti – rozdíl mezi 

průměrným výdělkem před vznikem škody a plnou výší nemocenského 

 náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo            

při uznání plné (částečné) invalidity – rozdíl mezi průměrným výdělkem      

před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu 

s připočtením případného plného nebo částečného invalidního důchodu 

pobíraného z téhoţ důvodu 

 náhrada za bolest – jednorázové plnění za utrpěnou bolest, poskytuje se          

na základě posudku ošetřujícího lékaře formou bodového ohodnocení, hodnota 

jednoho bodu činí 120,- Kč 

 Náhrada za ztíţení společenského uplatnění – v případě trvalých následků, 

které mají prokazatelně nepříznivé důsledky pro ţivotní úkony poškozeného, 

poskytuje se na základě posudku ošetřujícího lékaře formou bodového 

ohodnocení po skončeném léčení (zpravidla po jednom roce), hodnota jednoho 

bodu činí 120,- Kč 

 náhrada účelně vynaloţených nákladů spojených s léčením – částky, které 

musel poškozený vynaloţit ze svého, např. doplatek léku, zvýšené náklady     

na dietní stravování, cestovní náhrady za cesty k ošetření, rehabilitace 

 náhrada věcné škody – škoda na věcech vzniklá současně se zraněním, např. 

poškozený oděv, rozbité hodinky, brýle. 

 

V případě smrtelného pracovního úrazu náleţí pozůstalým: 

 náhrada účelně vynaloţených nákladů spojených s léčením – vyplatí se těm 

osobám, které je prokazatelně vynaloţily na léčení 

 náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem – poskytují se tomu, kdo 

tyto náklady prokazatelně vynaloţil a patří sem 

o náklady účtované pohřebním ústavem 

o hřbitovní poplatky 
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o cestovní výlohy 

o náklady na zřízení pomníku nebo náhrobní desky max. do výše 20 000,-

Kč 

o výdaje na úpravu pomníku nebo desky 

o jedna třetina obvyklých nákladů na smuteční ošacení osobám blízkým 

 náhrada nákladů na výţivu pozůstalých – poskytuje se těm pozůstalým, kterým 

byl zemřelý povinen výţivu poskytovat nebo ji skutečně poskytoval 

 jednorázové odškodnění – náleţí pouze manţelu (manţelce) zemřelého a 

nezaopatřeným dětem, kaţdému ve výši 240 000,-Kč. Rodičům zemřelého 

náleţí jednorázové odškodnění v úhrnné výši 240 000,-Kč, pokud s ním ţili 

v domácnosti, ve výši 240 000,-Kč přísluší i v případě, ţe v domácnosti ţil 

pouze jeden rodič 

 náhrada věcné škody – náleţí pouze dědici zemřelého 

 

 

Způsob a výši náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat bez zbytečného 

odkladu s odborovou organizací a se zaměstnancem. 

Agendu odškodňování pracovních úrazů a nemoci z povolání řeší následující předpisy: 

 zákon č 262/2006 Sb., zákoník práce 

 vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztíţení společenského 

uplatnění 

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

 nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 

 vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání 

 vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemoci 

z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci 

uznávají 

 

 

Shrnutí pro závodní výbor: 

 o úrazu se musíte dovědět, dohodnout se zaměstnavatelem komu a jakým 

způsobem vznik úrazu ohlásí 

 je-li úraz ohlášen, zajistit účast zástupce odboru, (nejlépe proškolený inspektor 

BOZP); účast při zjišťování příčin vzniku úrazu je předpokladem pro další 

jednání a objektivní zastupování postiţeného nebo pozůstalých 

 projednat výši odškodnění 
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Zásady vyšetřování příčin pracovních úrazů. 

Doporučené zásady při vyšetřování příčin pracovních úrazů: 

 příčinu je zapotřebí zjistit přímo na místě, tj. bez zbytečného odkladu, bez 

váţných důvodů neměnit stav na místě úrazu. Podmínky na pracovišti se 

mohou rychle změnit, popřípadě je nutno zamezit úmyslnému odstranění 

doličných předmětů 

 zaměstnavatel musí zajistit osobní účast vedoucího zaměstnance postiţeného, 

případné svědky, zástupce odborové organizace 

 výslech osob, především postiţeného, (pokud mu to zdravotní stav umoţní), 

dále svědci úrazu, spolupracovníci, příslušný vedoucí zaměstnanec. Kaţdý 

z účastníků by měl mít moţnost vylíčit situaci na pracovišti v době úrazu 

 zaměstnavatel musí soustředit příslušné doklady 

o o kvalifikaci postiţeného, zaškolení, zácvik 

o o seznámení postiţeného s předpisy k zajištění BOZP, kontrola jejich 

dodrţování 

o o zdravotním stavu postiţeného 

o o vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky, kontrola 

jejich pouţívání 

o o tom, zda nedošlo k úrazu pod vlivem alkoholu 

o dále dle konkrétních podmínek, např. pracovní doba na pracovišti, 

bezpečnostní přestávky, odpočinek mezi dvěma směnami, práce přes 

čas, práce v noci, zda jde o úraz ţeny nebo mladistvého, 

o doklady o stroji nebo zařízení či o jiném zdroji úrazu, o předepsaných 

opravách, revizích, případně doklady o měření škodlivin v pracovním 

ovzduší, atd. 

 v případě potřeby provést rekonstrukci, simulace situace v okamţiku úrazu na 

pracovišti 

 

Po zjištění všech důleţitých okolností, shromáţdění dokladů lze posoudit, kdo a 

v jakém rozsahu porušil povinnosti. A to porušení povinností v oblasti BOZP ze strany 

zaměstnavatele, nebo zda postiţený zaměstnanec neporušil právní nebo ostatní předpisy 

k zajištění BOZP. Řádné zjištění všech těchto okolností má zásadní význam pro případné 

zproštění se zaměstnavatele odpovědnosti za škodu z titulu pracovního úrazu. 

Nakonec se určí zdroj a příčina úrazu, sepíše se záznam o úrazu a stanoví se konkrétní 

opatření k odstranění rizika. Za kvalitu vyšetření a úroveň zpracování odpovídá 

zaměstnavatel a jeho vedoucí zaměstnanci, kaţdý podle svých pověření, oprávnění a 

rozsahu funkce. 
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8 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, 
čistící a dezinfekční prostředky  

Nejvyšší právní norma, ze které vychází nárokovost pracovníků na osobní ochranné 

pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a 

ochranné nápoje je Zákon č. 262/2006 Sb.- Zákoník práce  v platném znění.   

8.1 Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce 

8.1.1 § 101, bod 1) Zákoníku práce:  

Kaţdý zaměstnavatel má je povinen zajistit bezpečnost a ochranu před moţným 

ohroţením zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich 

života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

8.1.2 § 101, bod 2) Zákoníku práce:  

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uloţená zaměstnavateli podle bodu 1) 

nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních 

povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, 

která zastávají.   

8.1.3 § 102, bod 1) Zákoníku práce:  

Kaţdý zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a přijímáním opatření k předcházení rizikům.    

8.1.4 § 104 Zákoníku práce:  

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a 

dezinfekční prostředky a ochranné nápoje 

1) Není-li moţné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní 

ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní 

ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 

zaměstnance před riziky, nesmí ohroţovat jejich zdraví, nesmí bránit při 

výkonu práce a musí splňovat poţadavky stanovené zvláštním právním 

předpisem
39

. 

2) V prostředí, v němţ oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému 

opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje 

zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky téţ pracovní oděv 

nebo obuv. 

                                                   
39

  nařízení vlády 21/2003 Sb. 
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3) Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční 

prostředky na základě rozsahu znečištění kůţe a oděvu; na pracovištích s 

nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek 

stanovených prováděcím právním předpisem, téţ ochranné nápoje. 

4) Zaměstnavatel je povinen udrţovat osobní ochranné pracovní prostředky v 

pouţivatelném stavu a kontrolovat jejich pouţívání. 

5) Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a 

ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle 

vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních 

podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním. 

6) Vláda stanoví nařízením bliţší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a 

ochranných nápojů. 

 

8.1.5 Nařízení vlády 495/2001 Sb. 

Zde je stanoven rozsah a bliţší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

Ochrannými prostředky pro účely tohoto nařízení nejsou: 

 běţné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví 

zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení 

nebo znečištění, 

 výstroj a vybavení záchranných sborů a sluţeb vykonávajících činnost podle 

zvláštních právních předpisů, 

  speciální ochranné prostředky pouţívané v armádě nebo pořádkových a 

bezpečnostních silách, 

 výstroj a vybavení pouţívané při provozu na pozemních komunikacích, 

  sportovní výstroj a vybavení, 

 ochranné prostředky určené pro sebeobranu, 

 prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti. 

 

Ochranné prostředky musí: 

 být po dobu pouţívání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich pouţívání 

nesmí představovat další riziko, 

 odpovídat podmínkám na pracovišti, 

 být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 

 respektovat ergonomické poţadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 

 Tam, kde přítomnost více neţ jednoho rizika vyţaduje, aby zaměstnanci 

pouţívali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné 

prostředky vzájemně slučitelné. 
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 Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. 

Pouţívání ochranných prostředků více zaměstnanci je moţné pouze v případě, 

ţe byla učiněna opatření, která zamezí ohroţení přenosnými chorobami. 

 Způsob, podmínky a dobu pouţívání ochranných prostředků stanoví 

zaměstnavatel na základě četnosti a závaţnosti vyskytujících se rizik, 

charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto 

ochranných prostředků. 

 Při hodnocení rizik pro výběr a pouţití ochranných prostředků se postupuje 

zejména podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. 

 Při výběru ochranných prostředků se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k 

tomuto nařízení. 

 K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel 

dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředky se povaţují téţ ochranné 

masti s dezinfekčním účinkem. 

 Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jeţ mohou způsobit 

podráţdění pokoţky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel 

podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, jejichţ doporučené mnoţství je 

uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení, případně regenerační krémy a masti. 

 

 

8.1.6 Přílohy k NV 495/2001 Sb.: 

 

Příloha č.1 

Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a pouţití OOPP  

 

Příloha č. 2  

Zde jsou vyjmenovány jednotlivé OOPP zejména pro: 

 ochranu hlavy 

 ochranu sluchu  

 ochranu očí a obličeje 

 ochranu dýchacích orgánů  

 ochranu rukou a paţí  

 ochranu nohou 

 ochranu trupu a břicha  

 ochranu celého těla -  prostředky pro prevenci proti pádu a ochranné oděvy  
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Příloha č.3 

Vyjmenované práce a činnosti, které vyţadují poskytování OOPP.  

Oblasti působení poskytovaných OOPP:  

  

 ochrana hlavy a lebky / ochrannou  přilbu/  

 ochrana nohou / různé druhy ochranné obuvi pro vyjmenované činnosti/  

 ochrana zraku nebo obličeje  

 ochrana dýchacích orgánů  

 ochrana sluchu  

 ochrana těla, paţí a rukou  

 ochrana před nepříznivým počasím 

 pouţití výstraţných oděvů 

 pouţití bezpečnostních pásů a postrojů 

 pouţití bezpečnostních lan 

 ochrana pokoţky  

 

Příloha č. 4 

Příklady druhu prací z hlediska znečistění 

 

Druhy prací  Příklady profesí a profesních činností  

Práce velmi nečistá 

asfaltéři, lakýrníci, vulkanizéři, deratizéři, galvanizéři, 

hlubinná těţba, obsluha kotelen na pevná paliva, obsluha a 

údrţba zemních strojů, obsluha a údrţba strojních zařízení, 

hutníci  

Práce nečistá  

seřizovači, vazači, řidiči nákladních vozidel, traktorů a 

zemědělských strojů, zedníci, montéři, stavební dělníci, 

obsluha stavebních strojů, lesní a zemědělští dělníci, kováři, 

provozní chemici, dělníci v potravinářské výrobě, řezníci, 

uzenáři, svářeči, chovatelé zvířat, obsluha kovoobráběcích 

strojů, práce ve zdravotnictví způsobující podráţdění pokoţky  

Práce méně čistá 

mistři, pracovníci technické kontroly, jeřábníci, skladoví 

dělníci, řidiči osobních vozidel, servisní technici, obuvníci, 

tesaři, obrábění dřeva, montáţ elektrotechnických výrobků, 

zásobování, úklid  

Práce čistá  
administrativa, obsluha plynových kotelen, dozor, měření, 

obchod, sluţby, školství, věda, výzkum  
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Doporučená mnoţství mycích a čisticích prostředků 

 

Druhy prací  Mycí prostředek - 
mnoţství v gramech za měsíc  

Čisticí pasta -  
mnoţství v gramech za měsíc  

Práce velmi nečistá 200 900 

Práce nečistá  100 600 

Práce méně čistá  100 300 

Práce čistá  100 - 

 

 Konkrétní upřesnění mnoţství mycích a čistících prostředku provede 

zaměstnavatel podle vyhodnocení rizik  

 Společně pro všechny druhy prací minimálně dva ručníky za rok  

8.1.7 § 108, bod 2c) Zákoníku práce:  

Kaţdý zaměstnavatel má povinnost projednat podstatná opatření týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření      

ke sníţení jejich působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací         

do kategorií - podle zvláštního předpisu - zákon 258/2000 Sb. § 39 v platném znění.  

8.1.8 § 280, bod 1e) Zákoníku práce:  

Kaţdý zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnanci bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci v rozsahu stanoveném v § 101 aţ § 106 odst.1, § 108 a zvláštním zákonem - 

zákon 309/2006 Sb. v platném znění. 

8.1.9 Nařízení vlády 21/2003 Sb. 

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství stanoví technické 

poţadavky na osobní ochranné prostředky. 

Osobní ochranné prostředky musí splňovat základní poţadavky na bezpečnost a        

na ochranu zdraví stanovené v Příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen "základní 

poţadavky") a mohou být uváděny na trh a do provozu, pouze pokud při řádném 

udrţování a pouţívání pro zamýšlený účel chrání zdraví a zaručují bezpečnost uţivatelů, 

aniţ by tím došlo k ohroţení zdraví, bezpečnosti jiných osob, domácích a hospodářských 

zvířat nebo majetku. 

Základní poţadavky se povaţují za splněné, pokud je osobní ochranný prostředek      

ve shodě s harmonizovanou českou technickou normou, popřípadě se zahraniční 

technickou normou přejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou 

evropskou normu (§ 4a zákona). 
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Příloha č.2 

Základní poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

o všeobecné poţadavky na veškeré osobní ochranné prostředky 

o dodatečné poţadavky společné pro více druhů nebo typů osobního 

ochranného prostředku 

o dodatečné poţadavky pro specifická rizika 

 

Kaţdý zaměstnavatel musí mít na základě zpracování a vyhodnocení rizik pro kaţdou 

profesi zpracován vlastní interní předpis, směrnici nebo opatření, které řeší nárok na 

OOPP a mycí a čistící prostředky. 

Zaměstnancům jsou OOPP poskytovány podle vlastního seznamu organizační sloţky, 

vypracovaného podle vzorového seznamu, který zahrnuje všechny profese mající nárok na 

OOPP.  

Jakmile dojde ke změnám, týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v důsledku zavedení nových technologií, nových pracovních podmínek nebo změny 

dosavadních pracovních podmínek, příslušní vedoucí organizačních sloţek provedou na 

jednotlivých pracovištích, kde ke změnám došlo, přehodnocení pracovních rizik. Na 

základě výsledku zhodnocení nových rizik, který vyţaduje úpravu vzorového seznamu, 

provede zaměstnavatel případnou změnu nárokovosti na OOPP, která musí být 

projednána s příslušnou odborovou organizací (viz § 108 ZP). 

Problematiku OOPP, vycházející z  právních norem řeší tyto interní předpisy a 

opatření:  

 V rámci ČD, a.s.  

o Předpis M 36 – pro poskytování osobních ochranných prostředků 

zaměstnancům Českých drah  - č. j. 59 870/2008 – O8  Účinnost od 12. 

1. 2009 

o Předpis M 14 – pro poskytování mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků zaměstnancům Českých drah  - č. j. 56300/2002 – O10   

 V rámci ČD Cargo a. s.  

o Předpis PERs 22–B–2008 pro poskytování OOPP. Nahrazuje předpis 

M36, ČD Ok 3 a ČD M 14. Účinnost od 1. 8. 2009 

 V rámci SŢDC s. o. 

o Předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

zaměstnancům SŢDC s. o., č. j. 53632/10 – KEN. Účinnost od 1. 1. 

2011.  

o Poskytování mycích a čisticích prostředků se řídí předpisem M 14, 

platným pro ČD a.s.    
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9 PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 

Přehled inspektorátů práce a obvody jejich působnosti 

 

Označení a sídlo inspektorátu Výkon působnosti 

OIP pro hlavní město Prahu se 

sídlem v Praze 

v hlavním městě Praze 

OIP pro Středočeský kraj se sídlem 

v Praze 

ve Středočeském kraji 

OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu 

se sídlem v Českých Budějovicích 

v Jihočeském kraji a v kraji 

Vysočina 

OIP pro Plzeňský kraj a 

Karlovarský kraj se sídlem v Plzni 

v Plzeňském kraji a Karlovarském 

kraji 

OIP pro Ústecký a Liberecký kraj se 

sídlem v Ústí nad Labem 

v Ústeckém kraji a Libereckém kraji 

OIP pro Královehradecký kraj a 

Pardubický kraj se sídlem v Hradci 

Králové 

v Královéhradeckém kraji a 

v Pardubickém kraji 

OIP pro Jihomoravský kraj a 

Zlínský kraj se sídlem v Brně 

v Jihomoravském kraji a 

v Olomouckém kraji 

OIP pro Moravskoslezský kraj a 

Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě 

v Moravskoslezském kraji a 

Olomouckém kraji 
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Příloha č. 2 

Přehled krajských hygienických stanic a jejich správní obvody  

 

Označení a sídlo stanice Výkon působnosti 

HS hl. města Prahy se sídlem v Praze pro území hlavního města Prahy 

KHS Středočeského kraje se sídlem 

v Praze 

pro území okresů Benešov, Beroun, 

Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá 

Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-

západ, Příbram, Rakovník 

KHS Jihočeského kraje se sídlem 

v Českých Budějovicích 

pro území okresů Č. Budějovice, Č. 

Krumlov, J. Hradec, Písek, Prachatice, 

Strakonice, Tábor 

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni pro území okresů Domaţlice, Klatovy, 

Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, 

Rokycany, Tachov 

KHS Karlovarského kraje v Karlových 

Varech 

pro území okresů Cheb, K. Vary, 

Sokolov 

KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí 

nad Labem 

pro území okresů Děčín, Chomutov, 

Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad 

Labem 

KHS Libereckého kraje se sídlem v 

Liberci 

pro území okresů Č. Lípa, Jablonec nad 

Nisou, Liberec, Semily 

KHS Královehradeckého kraje se sídlem 

v Hradci Králové 

pro území okresů H. Králové, Jičín, 

Náchod, Rychnov nad Kněţnou, Trutnov 

KHS Pardubického kraje se sídlem 

v Pardubicích 

pro území okresů Chrudim, Pardubice, 

Svitavy, Ústí nad Orlicí 

KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pro území okresů H. Brod, Jihlava, 

Pelhřimov, Třebíč, Ţďár nad Sázavou 

KHS Jihomoravského kraje se sídlem 

v Brně 

pro území okresů Blansko, Břeclav, 

Brno-město, Brno-venkov, Hodonín, 

Vyškov, Znojmo 

KHS Olomouckého kraje se sídlem v 

Olomouci 

pro území okresů Jeseník, Olomouc, 

Prostějov, Přerov, Šumperk 

KHS Moravskoslezského kraje se 

sídlem v Ostravě 

pro území okresů Bruntál, Frýdek-

Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, 

Ostrava-město 

KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro území okresů Kroměříţ, Uherské 

Hradiště, Vsetín, Zlín 
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Příloha č. 3 

Přehled svazových inspektorů bezpečnosti práce OSŢ 

 

Jméno a příjmení Působnost inspektora 

Mgr. Petr Koţmín – vedoucí oddělení 

BOZP 

celá ČR, tel. 731 135 505, 

e-mail: petr.kozmin@osz.org 

OSŢ, Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 

190 00 Praha 9, tel: 972 241 904 

Jiří Čípa – vedoucí inspektor  oblast Praha, tel. 737 275 078, 

e-mail: jiri.cipa@osz.org  

OSŢ, Dům Bohemika, Na Břehu 579/3,  

190 00 Praha 9, tel: 972 241 903 

Vladimír Zajíček – oblastní inspektor oblast Pardubice, tel. 737 275 079,  

e-mail: vladimir.zajicek@osz.org  

ÚP UŢST Pardubice, nám. J. Pernera 

217,  

530 00 Pardubice, tel: 972 322 983 

Martin Markvart – oblastní inspektor oblast Ústí nad Labem, tel. 

737 275 082, 

e-mail: martin.markvart@osz.org, 

ÚP Ústí nad Labem, ŢST Ústí nad 

Labem-západ, Tovární 1, 400 01 Ústí nad 

Labem 

tel: 972 424 076 

 

 

 

oblast Plzeň 

Ing. Eliška Čiháčková – oblastní 

inspektorka 

oblast Brno, tel. 737 275 081,  

e-mail: eliska.cihackova@osz.org,  

ÚP Brno, Kounicova 26,  

611 35 Brno, tel: 972 625 133 

Miroslav Feber – oblastní inspektor oblast Ostrava, tel. 737 275 083,  

e-mail: miroslav.feber@osz.org,  

ÚP Ostrava, ČD ŢST Ostrava-Kunčice, 

Bártova 9, 719 00 Ostrava, tel: 972 762 430 

 

mailto:petr.kozmin@osz.org
mailto:jiri.cipa@osz.org
mailto:vladimir.zajicek@osz.org
mailto:martin.markvart@osz.org
mailto:eliska.cihackova@osz.org
mailto:miroslav.feber@osz.org
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Příloha č. 4 

Zajímavé odkazy na webové stránky/výběr/ 

 

webová stránka instituce 

www.bozpinfo.cz  důleţité informace z oblasti BOZP 

www.vubp.cz  Výzkumný ústav bezpečnosti práce 

www.szu.cz  Státní zdravotní ústav 

www.osz.org  Odborové sdruţení ţelezničářů 

http://osha.europa.eu/fop/czech-

republic/cs/  

Informace Evropské agentury BOZP 

www.suip.cz  Státní úřad inspekce práce 

www.mpsv.cz  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR 

www.mzcr.cz  Ministerstvo zdravotnictví ČR 

www.portal.gov.cz  Portál státní správy 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

http://www.bozpinfo.cz/
http://www.vubp.cz/
http://www.szu.cz/
http://www.osz.org/
http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/
http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/
http://www.suip.cz/
http://www.mpsv.cz/
http://www.mzcr.cz/
http://www.portal.gov.cz/


89 
 

Příloha č. 5 

 

 
 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 



93 
 

 

 

 

Příloha č. 6 

 

 
 


