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ÚVODNÍ PØEDSTAVENÍ 
PROJEKTU

Dovolujeme si Vám tímto pøedložit manuál, který byl vytvoøen 
v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích, 
OPLZZ/1.01/02.00013, jehož realizátorem je Konfederace 
zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR a ÈMKOS 
partnerem.

Projekt Bipartitní dialog je zamìøen na posilování sociálního dia-
logu a budování kapacit sociálních partnerù. ZS ÈR a OSPZV-ASO 
tvoøí platformu Zemìdìlství, která je souèástí projektu.

Cílem projektu je: zvýšit adaptabilitu zamìstnancù a konkuren-
ceschopnost podnikù na základì rozvoje odvìtvového sociál-
ního (bipartitního) dialogu. Zmapovat a vyhodnotit sociální 
odlišnosti a potøeby jednotlivých hospodáøských odvìtví, porov-
nat podmínky a najít východiska pro další spolupráci sociálních 
partnerù.

BIPARTITNÍ PLATFORMA 
ZEMÌDÌLSTVÍ

Tento manuál vytvoøila v rámci projektu Bipartitní platforma 
Zemìdìlství.

Sociálními partnery Bipartitní platformy Zemìdìlství jsou:
• na stranì zamìstnavatelù: 

Zemìdìlský svaz Èeské republiky
• na stranì zamìstnancù: 

Odborový svaz pracovníkù zemìdìlství a výživy – Asocia-
ce svobodných odborù ÈR.
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PØEDSTAVENÍ PLATFORMY ZEMÌDÌLSTVÍ

Zemìdìlský svaz ÈR je 
nevládním a nepolitickým 
sdružením právnických 
a fyzických osob podnika-
jících v zemìdìlství, které 
obhajuje a prosazuje zájmy 
èlenù v oblasti produkce, 
odbytu a zhodnocování 
zemìdìlské produkce, usi-
luje o rozvoj zemìdìlství 
a venkova, napomáhá èle-
nùm v rozvoji jejich pod-
nikatelských aktivit a za 
tím úèelem jim poskytuje 
služby: poradenský servis 
a vzdìlávání v oblasti 

 hospodáøské, ekonomické, obchodní, právní a sociální. ZS ÈR 
je organizací zamìstnavatelù a vykonává všechny funkce s tím 
spojené vèetnì práva, úèastní se kolektivního vyjednávání 
a uzavírá smlouvy vyššího stupnì. V rámci sociálního partner-
ství je reprezentantem svých èlenù pøi jednáních se všemi stát-
ními orgány a institucemi ÈR.

Podle základních svazových dokumentù (programové zamì-
øení èinnosti a usnesení konference) svaz plní funkce zejména 
v podnikatelském a producentském smìru. Vedle toho se zabý-
vá zamìstnavatelskou funkcí, podporou družstevního podni-
kání, vztahy k EU, mezinárodní èinností a rozvojem spolupráce 
se zainteresovanými èlánky agrobyznysu. Zemìdìlský svaz se 
orien tuje na obhajobu zájmù svých èlenù, pøevážnì vìtších 
zemìdìlských podnikù. 

ZS ÈR každoroènì uzavírá kolektivní smlouvu vyššího stupnì 
s odbory, která je následnì rozšiøována na všechny zemìdìlské 
podniky v ÈR. Snaží v této roli tlumit a zreálòovat požadavky odbo-
rù pøedevším na nárùst mezd. ZS ÈR také napomáhá èlenùm svazu 
øešit bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci, pracovní režimy a další 
úkoly vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních pøedpisù.

Odborový svaz pracovníkù zemìdìlství a výživy – Asociace 
svobodných odborù ÈR (OSPZV-ASO ÈR) je v duchu stanov, 
pøijatých na 6. sjezdu OSPZV-ASO ÈR, konaném v roce 2009, 
dobrovolným, otevøeným, nezávislým a nestranickým obèan-
ským sdružením, které pùsobí na celém území ÈR. Je také 
jediným odborovým uskupením v rámci pùsobnosti v sektoru 
zemìdìlství.

OSPZV-ASO ÈR vznikl již v roce 1990 a patøil vždy k nejvìtším 
odborovým svazùm v ÈR. V jeho èlenské základnì cca 60 % 

tvoøí zamìstnanci pùsobící v odvìtví zemìdìlství, i když jejich 
poèet postupnì klesá, tak jak se postupnì snižuje celkový poèet 
zamìstnancù v tomto rezortu. V souèasné dobì má OSPZV-ASO 
ÈR cca 40 tisíc èlenù.

K základním programovým cílùm OSPZV-ASO ÈR patøí pøe-
devším obhajoba práv a oprávnìných sociálních zájmù jeho 
èlenù, zejména prostøednictvím tripartitních i bipartijních jed-
nání, kolektivního vyjednávání vèetnì poskytování právního 
poradenství a pomoci. K prioritám odborového svazu patøí také 
ochrana a kontrola bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, pro-
vádìná pøímo u zamìstnavatelù prostøednictvím  12 svazových 
inspektorù BOZP.

Kromì podnikových kolektivních smluv, uzavíraných s jednot-
livými zamìstnavateli za pomoci oblastních pracovníkù odbo-
rového svazu, OSPZV-ASO ÈR dojednává pravidelnì nìkolik 
kolektivních smluv vyššího stupnì, z nichž nejvýznamnìjší je 
každoroèní KSVS uzavíraná s nejdùležitìjšími sociálními partne-
ry, tj. se Zemìdìlským svazem ÈR a Èeskomoravským svazem 
zemìdìlských podnikatelù.

OSPZV-ASO ÈR je od roku 1995 èlenem druhé nejvìtší odborové 
centrály v ÈR – Asociace svobodných odborù (ASO), a to jako 
její zakládající èlen. OSPZV-ASO ÈR také zastupuje ASO v Radì 
hospodáøské a sociální dohody ÈR, v nìkterých krajských RHSD, 
v pracovních týmech RHSD ÈR a zajišśuje oponenturu návrhù 
právních norem.

V rámci mezinárodní èinnosti je OSPZV-ASO ÈR èlenem Evrop-
ské federace odborových svazù v potravináøství, zemìdìlství 
a cestovním ruchu (EFFAT), a to od jejího založení.

PØEDSEDOU OSPZV-ASO ÈR JE OD R. 1993 
DO SOUÈASNOSTI BOHUMÍR DUFEK.

Souèasnì vykonává po 
celou dobu existence Aso-
ciace samostatných odborù 
funkci jejího pøedsedy. Je 
také stálým èlenem Pléna 
Rady hospodáøské a sociální 
dohody ÈR a èlenem Pøed-
sednictva RHSD. V rámci 
èlenství OSPZV-ASO ÈR 
v EFFAT zastává funkci vice-
prezidenta EFFAT a èlena 
pøedsednictva a výkonného 
výboru EFFAT.

Ing. Martin Pýcha, 
pøedseda Zemìdìlského svazu ÈR
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HISTORICKÝ VÝVOJ A PRÁVNÍ ÚPRAVY BOZP
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PØÍRUÈKA BOZP
V souèasné dobì je urèitì k dispozici celá øada rùzných námì-
tù, ale i studií jak usnadnit zamìstnavatelùm co nejjednodušší 
pøístup k problematice bezpeèné a zdraví neohrožující práci 
na vlastních pracovištích. Proto jsem se pokusil dát k dispozici 
takovou jak se øíká „kuchaøku“ souhrn tìch nejdùležitìjších pro-
duktù, které by mìly pøispìt k rychlé orientaci pøi øešení proble-
matiky bezpeènosti a hygieny práce na pracovištích.

V úvodu je tøeba øíci a také zdùraznit z jakých právních norem se 
èerpají podklady pro souèasnou problematiku bezpeènosti prá-
ce a také systém opatøení kterými je ovlivòováno chování práv-
nických i fyzických osob. Je to pøedevším novela zákoníku práce 
v platném znìní S touto zmìnou došlo i ke vzniku zákona è. 309 
z kvìtna 2006, kterým se upravují další požadavky bezpeènosti 
a ochrany zdraví pøi práci v pracovnì právních vztazích. Tento 
zákon zapracovává pøíslušné pøedpisy ES a upravuje je v návaz-
nosti na zákon 262/2006 Sb. Tyto dva zákony je vlastnì dùsle-
dek harmonizace našeho pracovního práva s právem zemí ES. 
Je to však také další z krokù naplòování evropské Smìrnice 
è. 89/2391/EEC, která klade vìtší dùraz na zamìstnavatele v péèi 
o bezpeènou a zdraví neohrožující práci. Tato smìrnice urèuje 
minimální požadavky v oblasti BOZP. Smìrnice prostøednictvím 
národních norem rozpracovává obecné zásady a pravidla jak 
zabránit pracovním rizikùm, odstraòovat rizikové a úrazové fak-
tory. Upozoròuje i na dopady ekonomické a to nejenom pro jed-
notlivé zamìstnavatele, ale pro ekonomiku zemì. V této souvis-
losti se hovoøí i o širším výkladu pojmù jako je pracovní tempo, 
pracovní doba a pøedevším pracovní podmínky. Èím dál èastìji 
se dále hovoøí i o podmínkách za kterou je práce vykonávaná 
o práci v noci a práci pøesèas.

Vraśme se však zpìt k tomu jak v souèasné dobì mùže zamìst-
navatel na urèitém rozsahu èinností tyto požadavky docílit:
1) Základem pro naplnìní minimálních požadavkù v oblasti 

BOZP je, aby zamìstnavatel mìl vùbec snahu pøezkoumání 
poèáteèního stavu v oblasti BOZP na svých pracovištích.

2) Zamìstnavatel by mìl stanovit postupy a odpovìdnosti jed-
notlivých vedoucích pracovníkù jednak k zadávání práce, ale 
pøedevším k jejímu pøedávání.

3) Zamìstnavatel musí dbát, aby jednotliví vedoucí pracovníci 
na jednotlivých stupních øízení mìli odpovìdnost za bez-
peèný chod jednotlivých pracovišś a dbali na pravidelnou 
kontrolu, aś to jsou zamìstnanci èi strojní zaøízení.

4) Zamìstnavatel by mìl stanovit povìøené osoby, které budou 
odpovìdny dle svých funkcí a pracovního zaøazení za vypra-
cování a zavádìní do praxe provozní bezpeènostní pracovní 
øády a pracovní postupy.

5) K zabezpeèení tìchto pracovních postupù je tøeba zajis-
tit registr právních a ostatních pøedpisù (§ 349 zákona 
262/2006 Sb.) a s tìmito pravidelnì seznamovat všechny 
zamìstnance dle pracovních zaøazení.

6) Dle vypracovaných pracovních øádù a pracovních postupù 
zajistit odpovìdné osoby jejich kontrolou, ale pøedevším 
zaškolením a zauèením zamìstnancù s ohledem na požado-
vanou odbornou zpùsobilost pro výkon pracovních èinností.

7) Zamìstnavatel povìøí písemnì oprávnìné osoby kontrolou 
technických zaøízení, energetických zdrojù vèetnì zajištìní 
jejich kontrol a revizí.

8) Zamìstnavatel dále zajistí, aby pracovištì byla prostorovì 
a konstrukènì uspoøádána a vybavena tak, aby odpovídala 
stávajícím normám a to jak po stránce pracovního prostøedí, 
tak i hygienickým limitùm.

9) K zabezpeèení pøedcházejícího bodu je tøeba povìøit odpo-
vìdné pracovníky kteøí vyhledávají rizika práce, zjišśují jejich 
pøíèiny a zdroje.

10) Zamìstnavatel je potom povinen tyto zjištìné rizika vyhod-
notit a pøijat opatøení k jejich odstranìní, pøípadnì omezení 
jejich pùsobení tak, aby ohrožení zamìstnancù pøi práci byla 
co nejmenší.

Z tohoto jako by desatera vyplývá: že bezpeènost je stav, kte-
rým je míra zbytkových rizik akceptována a to jak z pohledu 
zamìstnavatele, tak i zamìstnancù.

ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKÙ 
ZEMÌDÌLSTVÍ A VÝŽIVY

ASOCIACE SVOBODNÝCH ODBORÙ ÈR

669 02 ZNOJMO, DVOØÁKOVA è. 21
mobil: 737 27 40 42

jaroslavhotovy@seznam.cz
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BEZPEÈNOST PRÁCE V PRACOVNÌPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Problematiku této èásti je tøeba hledat v zákonì è. 262/2006 Sb., 
zákoník práce v platném znìní a to již na samotném zaèátku pra-
covnìprávních vztahu mezi zamìstnavatelem a zamìstnancem.

Zde je tøeba se zamìøit nejen na specifika oblasti bezpeènosti 
práce, ale i na samotný zaèátek pracovnìprávních vztahù, kde 
zaèínají pùsobit zamìstnavatelé na celý okruh požadavkù, které 
by mìl zamìstnanec jak pøed samotným vstupem do pracovní-
ho pomìru znát, až po konkrétní znalosti, které budou tohoto 
pracovníka ovlivòovat.

TENTO PROBLÉM JE ZDÙRAZNÌN V USTANOVENÍ 
§ 13 ZÁKONÍKU PRÁCE

Zde se hovoøí:
Zamìstnavatel je mimo jiné povinen poskytovat zamìstnanci 
informace v pracovnìprávních vztazích a zajišśovat projednání!

• Informace se rozumí poskytnutí nezbytných údajù, z nichž 
je možné jednoznaènì zjistit stav oznamované skuteènosti, 
popøípadì k ní zaujmout stanovisko.

• Projednání se rozumí jednání mezi zamìstnavatelem 
a zamìstnanci, výmìna stanovisek a vysvìtlení s cílem dosáh-
nout shody. (ZP § 278) 

Dále se dovíme z ustanovení § 279 a 280 ZP, že zamìstnavatel 
je povinen informovat a projednat se zamìstnanci mimo jiné 
ustanovení o základních otázkách pracovních podmínek a jejich 
zmìnách a také o bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci v roz-
sahu stanoveném v § 101 až 106 odst. 1 a § 108 a o jednotlivých 
ustanoveních zákona 309/2006 Sb.

Ale vraśme se na zaèátek pracovního pomìru. Zde jsou dvì 
základní ustanovení, které je tøeba dùraznì respektovat a to 
nejenom ze strany zamìstnavatele, ale i zamìstnance. 

PØEDEVŠÍM TO JE OTÁZKA ZDRAVOTNÍHO STAVU ZAMÌSTNANCE, 
KTERÝ VSTUPUJE DO PRACOVNÍHO POMÌRU 

§ 32 ZP 

Zde se hovoøí:
O vstupních lékaøských prohlídkách zamìstnance. Je tøeba pøi-
pomenout , že zamìstnavatelé vzhledem k tomu, že dle usta-
novení § 103 odst. 1 písm. a) ZP mají povinnost nepøipustit, 
aby zamìstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž 
nároènost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní zpù-
sobilosti. To znamená, že ve vlastním zájmu by mìl zamìstna-
vatel vyžadovat u všech novì pøicházejících pracovníkù vstupní 
lékaøské prohlídky.

No a pokud jde o zamìstnance, tak z ustanovení § 106, 
odst. 4 písm. b) ZP, což jsou povinnosti zamìstnancù vyplývá, 
že zamìstnanci jsou povinni se podrobit lékaøským prohlíd-
kám, vyšetøením nebo oèkováním stanoveným § 37 zákona 
è. 258/2000 Sb., v platném znìní o ochranì veøejného zdraví. 

Doplním, že každý zamìstnanec je povinen se podrobit lékaø-
ské prohlídce a to jedenkrát za 5 let, pokud je mladší 50 rokù 
a jedenkrát za 3 roky pokud je starší 50 rokù. Toto se vztahuje 
jen na zamìstnance, kteøí neobsluhují technická zaøízení, nebo 

jiným zpùsobem jim to nepøikazuje zvláštní právní pøedpis, jako 
jsou práce na vyhrazených technických zaøízeních nebo napøí-
klad práce s chemickými pøípravky a jiné.

§ 37 ODST. 5 ZP

Zde se hovoøí:
Zamìstnavatel je povinen zamìstnance pøi nástupu do práce 
seznámit s pracovním øádem, vnitøními pøedpisy a s právními 
a ostatními pøedpisy k zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi 
práci, jež musí pøi své práci dodržovat. Pokud u zamìstnavatele 
pracují odbory tak také s kolektivní smlouvou.

Tuto povinnost úèastnit se školení v oblasti bezpeènosti 
a ochrany zdraví pøi práci má zamìstnanec v ustanovení § 106 
odst. 4 písm. a) ZP.

CO TO VE SKUTEÈNOSTI ZNAMENÁ? 

Pracovní øád – § 306 ZP – Pracovní øád je zvláštním druhem 
vnitøního pøedpisu, který rozvádí ustanovení zákoníku práce 
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popøípadì jiných zvláštních právních pøedpisù podle podmínek 
zamìstnavatele. Pracovní øád však nesmí zakládat nové povin-
nosti zamìstnancù. 
 
Vnitøní pøedpis – § 305 ZP – mùže u zamìstnavatele stanovit 
mzdové nebo platové práva a ostatní práva v pracovnìprávních 
vztazích. Vnitøní pøedpis nesmí ukládat povinnosti jednotlivým 
zamìstnancùm, musí být vydán písemnì, nesmí být v rozporu 
s právními pøedpisy. Vnitøní pøedpis je závazný jak pro zamìst-
navatele, tak i pro všechny jeho zamìstnance. Zamìstnavatel je 
povinen s ním seznámit zamìstnance do 15 dnù po jeho vydání 
èi zmìnì.

Právní a ostatní pøedpisy k zajištìní bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci § 349 ZP – jsou to pøedpisy na ochranu života 
a zdraví, pøedpisy hygienické a protiepidemické, technické pøed-
pisy, technické dokumentace a technické normy, stavební pøed-
pisy, dopravní pøedpisy, pøedpisy o požární ochranì a pøedpisy o 
zacházení s hoølavinami, výbušninami, chemickými látkami a che-
mickými pøípravky a jinými, látkami škodlivými zdraví, pokud 
upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví zamìstnancù.

Mimo tyto právní normy je zamìstnavatel dále povinen zamìst-
nance, který vstupuje do zamìstnání zaškolit a zauèit. Pøede-
vším se jedná o konkrétní pracovní místo, nebo o stroj nebo 
zaøízení se kterým bude zamìstnanec pracovat. Tyto povinnosti 

má zamìstnavatel i v pøípadì, že zamìstnanec pøechází z dùvo-
dù na stranì zamìstnavatele na nové pracovištì, nebo na nový 
druh práce.

§ 38 ZP 

Jedná se o povinnosti vyplývající z pracovního pomìru. Zde je 
tøeba si uvìdomit, že zamìstnanec je povinen plnit podle poky-
nù zamìstnavatele (vedoucích pracovníkù) úkoly podle pracov-
ní smlouvy v rozvržené pracovní dobì, a dodržovat povinnosti, 
které mu vyplývají z pracovního pomìru. 

V této souvislosti si pøipomeneme ustanovení § 106 ZP 
– zamìstnanec je povinen dodržovat právní a ostatní pøedpi-
sy a pokyny zamìstnavatele k zajištìní bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci, s nimiž byl prokazatelnì seznámen, a dále 
dodržovat pøi práci stanovené pracovní postupy.

Z tohoto ustanovení plynou povinnosti i pro zamìstnavatele. 
Ten je povinen pøidìlovat zamìstnanci práci podle pracov-
ní smlouvy, vytváøet podmínky pro plnìní pracovních úkolù 
a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními 
pøedpisy, nebo stanovené vnitøním pøedpisem.

DALŠÍ DÙLEŽITÁ PARAGRAFOVÁ USTANOVENÍ, KTERÁ SE DOTÝKAJÍ 
PROBLEMATIKY BEZPEÈNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PØI PRÁCI

§ 41 ZP – PØEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI

Podle tohoto paragrafu je zamìstnavatel povinen pøevést 
zamìstnance na jinou práci vzhledem:
• ke zdravotnímu stavu zamìstnance, podle lékaøského posudku
• vzhledem k posudku závodního lékaøe pøi podezøení z nemo-

ci z povolání, nebo po vážném pracovním úrazu, který mìl 
vliv na zmìnu zdravotního stavu postiženého

• koná-li tìhotná zamìstnankynì, nebo zamìstnankynì-matka 
do konce devátého mìsíce po porodu práci, kterou nesmìjí 
být zamìstnankynì zamìstnávány

• hrozí-li infekèní onemocnìní
• je-li zamìstnanec pracující v noci na základì lékaøského posudku 

vydaného závodním lékaøem uznán nezpùsobilý pro noèní práci.

Zamìstnavatel mùže pøevést zamìstnance i bez jeho souhlasu 
na dobu nezbytnì nutnou na jinou práci, než byla sjednána 
v pracovní smlouvì, jestli je to tøeba k odvrácení mimoøádné 
události nebo jiné hrozící nehodì.

V tomto pøípadì je tøeba proškolit a pouèit tohoto zamìstnance 
na novou práci a poèítat i se zdravotním stavem pøevádìjícího 
zamìstnance.

§ 88 ZP – PØESTÁVKY A BEZPEÈNOSTNÍ 
PØESTÁVKY

Zamìstnavatel je povinen poskytnout zamìstnanci nejdéle po 
6 hod. nepøetržité práce pøestávku na jídlo a oddech v trvání nejmé-
nì 30 minut. Tato pøestávka se dá rozdìlit na dvì po 15 minutách. 
Pøestávka nesmí zaèínat na zaèátku pracovní doby ani v jeho závìru.

Poskytování pøestávky na jídlo, èi oddych se nezapoèítává do 
pracovní doby!
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§ 89 ZP – BEZPEÈNOSTNÍ PØESTÁVKA

Má-li zamìstnanec pøi výkonu práce právo na bezpeènostní pøe-
stávku podle zvláštního právního pøedpisu, zapoèítává se tato 
pøestávka do pracovní doby.

Pøíklad: práce jednotvárné a jednostrannì zatìžující organizmus 
pracovníka:
• práce ve vnuceném tempu pracovní linky, stálá práce u øetì-

zových pil, práce v lese. Øidièi vozidel apod.
• V tìchto pøípadech musí být práce pøerušena po každých 

2 hodinách a to minimálnì na 10 min.

§ 93 ZP – PRÁCE PØESÈAS

Práci pøesèas mùže zamìstnavatel naøídit jen ve vážných a výji-
meèných pøípadech. Tato práce nesmí pøesáhnout 150 hod. 
v kalendáøním roce. Práce pøesèas nesmí èinit v prùmìru více 
jak 8 hod. týdnì.

§ 94 ZP – NOÈNÍ PRÁCE

Noèní práce je práce konaná v dobì od 22 hod do 6 hodin ráno.

Za pracovníka pracujícího v noci se považuje z ustanovení ZP 
§ 78 písm. l), zamìstnanec, který bìhem noèní doby pravi-
delnì odpracuje nejménì 3 hodiny z pracovní doby v rámci 
24 hodin po sobì jdoucích.

Zamìstnavatel je povinen zamìstnanci pracujícímu v noci zajistit 
pøimìøené sociální zaøízení, zajistit prostøedky první pomoci, vèet-
nì prostøedkù umožòujících pøivolání rychlé lékaøské pomoci.

Zamìstnavatel je dále povinen zajistit aby zamìstnanec pracující 
v noci byl vyšetøen závodním lékaøem.

§ 96 ZP

Evidence pracovní doby – práce pøesèas – noèní práce a doba 
pracovní pohotovosti!

DALŠÍ POVINNOSTI V OBLASTI BEZPEÈNOSTI A OCHRANÌ 
ZDRAVÍ PØI PRÁCI, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z JEDNOTLIVÝCH 
USTANOVENÍ ZÁKONÍKU PRÁCE

Pøedevším je tøeba si objasnit základní požadavky k pøedcházení 
ohrožení života a zdraví pøi práci.

§ 101 ZP 

Zde se hovoøí:
Zamìstnavatel je povinen zajistit bezpeènost a ochranu zdraví 
zamìstnancù pøi práci s ohledem na rizika možného ohrožení 
jejich života a zdraví, které se týkají výkonu práce.

K tomuto je tøeba pøipomenout , že péèe o bezpeènost a ochrana 
zdraví zamìstnancù pøi práci je nedílnou a rovnocennou souèás-
tí pracovních povinností vedoucích zamìstnancù (§ 302 ZP). 
Vedoucí zamìstnanci jsou dále povinni øídit a kontrolovat práci 
podøízených zamìstnancù a dávat jim k tomuto úèelu závazné 
pokyny, co nejlépe organizovat práci, vytváøet pøíznivé pracovní 
podmínky a zajišśovat bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci, 
vytváøet podmínky pro zvyšování odborné úrovnì zamìstnancù 
a zabezpeèovat dodržování právních a vnitøních pøedpisù.

Pøipomeneme si i další z ustanovení tohoto paragrafu a to:
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zamìstnanci dvou a více 
zamìstnavatelù, jsou zamìstnavatelé povinni vzájemnì se 
písemnì informovat o rizicích a pøijatých opatøeních k ochranì 
zdraví pøi práci pro všechny zamìstnance na pracovišti. 

Povinnost zamìstnavatele zajišśovat bezpeènost a ochranu zdra-
ví pøi práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho 
vìdomím zdržují na jeho pracovištích.

Tím však není nikde øeèeno, že i zamìstnanci nemají povin-
nosti! – § 106 ZP, každý zamìstnanec je povinen dbát podle 
svých možností o svou vlastní bezpeènost o bezpeènost 
a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostøednì dotý-
ká jeho jednání, pøípadnì opomenutí pøi práci. 
Zamìstnanec má právo a také povinnost podílet se na vytvá-
øení bezpeèného a zdraví neohrožujícího pracovního prostøe-
dí a to zejména uplatòováním stanovených a zamìstnavate-
lem pøijatých opatøení na øešení otázek bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci.
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§ 102 ZP

V tomto paragrafu se hovoøí o riziku práce a proto je tøeba 
vysvìtlit povinnosti zamìstnavatele v prevenci rizik.

Zde se hovoøí:
Prevenci rizik se rozumí všechna opatøení vyplývající z právních 
a ostatních pøedpisù k zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi 
práci a opatøení zamìstnavatele, která mají za cíl pøedcházet rizi-
kùm, odstraòovat je nebo minimalizovat jejich pùsobení.

Proto je zamìstnavatel povinen soustavnì vyhledávat nebez-
peèné èinitele a procesy pracovního prostøedí a pracovních pod-
mínek, zjišśovat jejich pøíèiny a zdroje.

I zde je tøeba pøipomenout, že podobné povinnosti má 
i zamìstnanec § 106 ZP, oznamovat svému nadøízenému 
vedoucímu pracovníkovi nedostatky a závady na pracovišti, 
které ohrožují nebo by bezprostøednì a závažným zpùsobem 
mohly ohrozit bezpeènost nebo zdraví zamìstnancù pøi práci.

Z dalších ustanovení tohoto paragrafu je zamìstnavatel povinen 
pravidelnì kontrolovat úroveò bezpeènosti a ochrany zdraví pøi 
práci, zejména stav výrobních a pracovních prostøedkù a vybavení 
pracovišś a úroveò rizikových faktorù pracovních podmínek.

O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o pøijatých opatøeních 
vede zamìstnavatel dokumentaci. Není-li možné rizika odstra-
nit, je zamìstnavatel povinen jejich pùsobení omezit tak, aby 
toto pùsobení na zamìstnance bylo minimalizováno.

Zamìstnavatel je povinen pøijat opatøení pro pøípad zdolávání 
mimoøádných událostí a pøi poskytování první pomoci, pøièemž 
spolupracuje se závodním lékaøem. 

Zamìstnavatel je povinen zajistit a urèit podle druhu èinnosti 
a velikosti pracovištì potøebný poèet zamìstnancù, kteøí organi-
zují poskytování první pomoci.

§ 103 ZP

Zde jsou uloženy:
zamìstnavateli další povinnosti vùèi zamìstnancùm a to :
• informovat zamìstnance do jaké kategorie byla jim vykoná-

vaná práce zaøazena
• toto je upraveno § 37 zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì 

veøejného zdraví ve znìní pozdìjších pøedpisù. Jedná se 
o ètyøi druhy zaøazení pracovištì dle vyhlášky è. 432/2003 Sb.: 

Kategorie 1. –  jsou to práce, pøi nichž podle souèasného 
poznání není pravdìpodobný nepøíznivý vliv 
na zdraví.

Kategorie 2. –  zde se považuje práce, pøi nichž lze oèekávat 
nepøíznivý vliv na zdraví jen výjimeènì, tedy prá-
ce, pøi nichž nejsou pøekraèovány hygienické limi-
ty faktorù stanovené naøízením vlády è. 361/2007 
Sb., pracovní prostøedí a hygiena práce.

Kategorie 3. –  do této kategorie patøí práce, pøi nichž jsou 
pøekraèovány hygienické limity, napøíklad 
hluk, prašnost, vibrace, záøení, biologické èini-
telé a chemické látky.

Kategorie 4. –  zde jsou zaøazeny práce, pøi nichž je vysoké 
riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vylou-
èit ani pøi použití dostupných a použitelných 
opatøení (napøíklad práce v dolech).

Dále sdìlit zamìstnancùm, které zdravotnické zaøízení jim 
poskytuje závodní lékaøskou péèi. 

Je tøeba se zde vrátit k výkladu § 32 ZP, kde zamìstnavatel je 
povinen pro své zamìstnance zabezpeèit závodní zdravotní 
péèi a to na základì ustanovení § 40 zákona è. 20/66 Sb., o péèi 
o zdraví lidu ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Je tøeba upozornit na skuteènost, že svobodná volba lékaøe 
zde neplatí a to z dùvodu, že se jedná o pracovnì lékaøské 
prohlídky v pracovnì právním vztahu!

V následujícím odstavci se jedná o povinnosti zamìstnavatele 
zajistit zamìstnancùm školení o právních a ostatních pøedpisech 
k zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. Jedná se o tak 
zvané školení preventivní, pøi zavádìní nové technologie nebo 
zmìnì výroby a pracovních prostøedkù, v pøípadech, které mají 
nebo mohou mít podstatný vliv na bezpeènost a ochranu zdraví 
pøi práci. Pøièemž zamìstnavatel urèí obsah a èetnost školení, 
zpùsob ovìøování znalostí zamìstnancù a vedení dokumentace 
o provedeném školení.

§ 104 ZP – OSOBNÍ OCHRANNÉ 
PRACOVNÍ PROSTØEDKY, PRACOVNÍ 
ODÌV A OBUV, MYCÍ ÈISTÍCÍ 
A DEZINFEKÈNÍ PROSTØEDKY 
A OCHRANNÉ NÁPOJE

Znovu je tøeba se vrátit a pøipomenout si rizika práce. Není-li 
možné riziko odstranit v oblasti organizace práce je zamìst-
navatel povinen poskytnout zamìstnancùm osobní ochranné 
pracovní prostøedky.
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Tyto prostøedky musejí zamìstnance chránit pøed riziky 
a musí splòovat požadavky stanovené právními pøedpisy (NV 
è. 21/03 Sb., technické požadavky na OOPP – atest).

Zamìstnavatel je povinen pøidìlovat OOPP dle vlastního sezna-
mu, který musí zamìstnavatel zpracovat na základì zhodnocení 
rizik a konkrétních podmínek na jednotlivých pracovištích. Pøi 
hodnocení rizik pro výbìr a použití OOPP se postupuje podle 
NV è. 495/2001 Sb.
 
Dále je zamìstnavatel povinen seznámit zamìstnance s jejich 
používáním a s riziky, pøed kterými ho mají chránit. 

Pøipomínám, že zamìstnavatel tyto OOPP nemùže nahradit 
finanèním plnìním a musí je na vlastní náklady udržovat v pou-
žitelném stavu a je povinen je i pravidelnì kontrol.

Nesmíme zapomínat na povinnosti zamìstnancù – § 106 ZP – 
používat osobní ochranné pracovní prostøedky!

V prostøedí v nìmž odìv nebo obuv podléhají pøi práci mimo-
øádnému opotøebení nebo zneèištìní, poskytuje zamìstnavatel 
jako OOPP též pracovní odìv nebo obuv.

Vedoucí pracovníci jsou povinni kontrolovat jejich používání 
a zabezpeèit, aby je zamìstnanci nepoužívali pro soukromé úèe-
ly (domácí práce).
Pokud jde o následné znìní citovaného odstavce, tak budeme 
hovoøit o mycích èistících a dezinfekèních prostøedcích.
 
Opìt je tøeba použít slovo riziko, a to rizika, která se vyskytují pøi 
pracovních èinnostech . Je tøeba pøedevším zhodnotit riziko zne-
èištìní zamìstnancù pøi práci nebo jejich ohrožení dráždicími 
látkami na pracovištích. 

Zamìstnanci, kteøí pøicházejí na pracovištích do pøímého styku 
s látkami dráždicími pokožku (napøíklad kyseliny, zásady, ropné 
produkty apod.) poskytuje zamìstnavatel vhodné regeneraèní 
krémy nebo masti a to v doporuèeném množství které je stano-
veno Pøílohou NV è. 495/01 Sb.

Zvláštní kapitolou v ustanovení tohoto paragrafu je problema-
tika ochranných nápojù. K ochranì zdraví zamìstnancù pøed 
úèinky tepelné zátìže èi zátìže chladem je zamìstnavatel povi-
nen pøidìlit zamìstnancùm podle § 104 odst. 3 ZP a § 8 odst. 1 
a 5, NV è. 361/2007 Sb., a ve znìní NV è. 68/2010 Sb.,ochrana 
zdraví pøi práci.

Ochranné nápoje se poskytují na pracovišti nebo v jeho blízkos-
ti tak, aby byly snadno a bezpeènì dostupné, nesmí mít více jak 
6,5 hmotnostních procent cukru.

 Poskytují se: 
• pøi chladu – teplé alespoò ½ litru na 8 hod. pod 4 °C a nižší
• pøi tepelné zátìži alespoò 1 ¼ litru za 8 hodin.

§ 105 ZP – POVINNOSTI 
ZAMÌSTNAVATELE PØI PRACOVNÍCH 
ÚRAZECH A NEMOCÍCH Z POVOLÁNÍ

Upravuje povinnosti zamìstnavatele pøi pracovních úrazech 
a nemocích z povolání. Pøedevším se zde jedná o povinnosti 
zamìstnavatele pøi objasnìní pøíèin pracovního úrazu. 

Je tøeba si pøipomenout co je pracovní úraz. Pracovní úraz pro 
úèely ZP je poškození zdraví zamìstnance, k nìmuž došlo nezá-
visle na vùli pracovníka krátkodobým, náhlím a násilným pùso-
bením zevních vlivù pøi plnìní pracovních úkolù nebo v pøímé 
souvislosti s nimi.

Vyjasníme si podstatu tohoto vyjádøení:

PLNÌNÍ PRACOVNÍCH ÚKOLÙ A PØÍMÁ SOUVISLOST 
S PLNÌNÍM PRACOVNÍCH ÚKOLÙ

Plnìním pracovních úkolù je výkon pracovních povinností vyplý-
vajících z pracovního pomìru, nebo jiná èinnost vykonávaná na 
pøíkaz zamìstnavatele a èinnost, která je pøedmìtem pracovní 
cesty.
Dále plnìním pracovních úkolù je též èinnost konaná pro 
zamìstnavatele na podnìt odborové organizace, rady zamìst-
nancù, popøípadì zástupce pro oblast bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci nebo ostatních zamìstnancù, popøípadì i èin-
nost konaná pro zamìstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní 
zamìstnanec nepotøebuje zvláštní oprávnìní nebo ji nekoná 
proti výslovnému zákazu zamìstnavatele. Je to i dobrovolná 
výpomoc organizovaná zamìstnavatelem.

V pøímé souvislosti s plnìním pracovních úkolù jsou úkony 
potøebné k výkonu práce a úkony bìhem práce obvyklé nebo 
nutné pøed poèátkem práce nebo po jejím skonèení a úkony 
obvyklé v dobì pøestávky na jídlo a oddech konané v objektu 
zamìstnavatele. 

Takovými úkony však nejsou cesta do zamìstnání a zpìt, stravo-
vání, popøípadì vyšetøení ve zdravotnickém zaøízení, ani cesta 
k nim a zpìt, pokud není konána v objektu zamìstnavatele. 
Vyšetøení ve zdravotnickém zaøízení provádìné na pøíkaz 
zamìstnavatele nebo vyšetøení v souvislosti s noèní prací, ošet-
øení pøi první pomoci a cesta k nim a zpìt jsou úkony v pøímé 
souvislosti s plnìním pracovních úkolù. Za èinnost v pøímé 
souvislosti s plnìním pracovních úkolù se považuje též školení 
zamìstnancù zamìstnavatele organizované zamìstnavatelem 
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nebo odborovou organizací, popøípadì orgánem nadøízeným 
zamìstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné 
pøipravenosti.

Cestou do zamìstnání a zpìt se rozumí cesta z místa zamìst-
nancova bydlištì (ubytování) do místa vstupu do objektu 
zamìstnavatele nebo na jiné místo urèené k plnìní pracovních 
úkolù a zpìt.

U zamìstnavatelù v lesnictví, zemìdìlství a stavebnictví také ces-
ta z bydlištì na urèené shromaždištì a zpìt.
 
Zamìstnavatel je povinen vést o všech pracovních úrazech 
knihu úrazù tak, aby obsahovala všechny údaje potøebné ke 
sepsání záznamu o úrazu. Další podrobnosti jsou stanoveny 
NV è. 201/2010 Sb., kterým se stanoví zpùsob evidence, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu.

Zamìstnavatel je dále povinen vyhotovit a vést o všech pracov-
ních úrazech dokumentaci, jejichž následkem došlo ke zranìní 
zamìstnance s pracovní neschopnosti delší jak tøi kalendáøní 
dny nebo jen kratší (kniha drobných úrazù), jak tøi dny.

Záznam o pracovním úrazu musí být sepsán do 5 pracovních 
dnù po oznámení pracovního úrazu. Jedno vyhotovení zázna-
mu o úrazu pøedá zamìstnavatel postiženému zamìstnanci 
a v pøípadì smrtelného pracovního úrazu jeho rodinnému 
pøíslušníkovi. 

Zamìstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam 
o úrazu stanoveným orgánùm a institucím. 

ZAMÌSTNAVATEL OHLÁSÍ PRACOVNÍ ÚRAZ
• státnímu zástupci nebo územnì pøíslušnému útvaru Policie 

ÈR, nasvìdèují-li zjištìné skuteènosti tomu, že v souvislosti 
s pracovním úrazem byl spáchán trestný èin

• územnì pøíslušnému inspektorátu bezpeènosti práce, došlo-
-li k úrazu na pracovišti,stavbách a pøi èinnostech, které pod-
léhají jeho dozoru, a vyžaduje-li poškození zdraví nemocnièní 
hospitalizaci postiženého delší než 5 dní 

• pøíslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zamìst-
nancù pro oblast BOZP, pojišśovnì, u které je zamìstnavatel 

pojištìn pro pøípad své odpovìdnosti za škodu pøi pracovním 
úrazu

• zamìstnavateli, který zamìstnance k práci u nìho vyslal.

ZAMÌSTNAVATEL OHLÁSÍ SMRTELNÝ PRACOVNÍ ÚRAZ
• územnì pøíslušnému útvaru Policie ÈR
• územnì pøíslušnému inspektorátu bezpeènosti práce, došlo-

-li k úrazu na pracovišti, stavbách a pøi èinnostech, které pod-
léhají dozoru

• pøíslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zamìstnan-
cù pro oblast BOZP

• pøíslušné zdravotní pojišśovnì
• pojišśovnì, u které je zamìstnavatel pojištìn pro pøípad 

své odpovìdnosti za škodu pøi pracovním úrazu a nemoci 
z povolání

• zamìstnavateli, který zamìstnance k práci u nìho vyslal.

Zde je tøeba znovu pøipomenout povinnosti zamìstnancù 
§ 106 ZP zamìstnanec je povinen oznámit svému nadøízené-
mu vedoucímu zamìstnanci a to bezodkladnì svùj pracovní 
úraz, pokud mu to zdravotní stav dovolí a pracovní úraz jiné-
ho zamìstnance, pøípadì úraz jiné fyzické osoby, jehož byl 
svìdek, a spolupracovat pøi objasòování jeho pøíèin.

Další povinnost pro zamìstnavatele z ustanovení tohoto para-
grafu je zde stanovena povinnost vést evidenci zamìstnancù, 
u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na praco-
vištích zamìstnavatele. / Nemoci z povolání se rozumí nemoci 
uvedené v NV è. 290/1995 Sb., v platném znìní. 

K tomu je tøeba ještì podotknout, že zamìstnavatel má i dal-
ší povinnosti a to z ustanovení § 347 ZP – ohrožení nemocí 
z povolání. 

Jsou to zmìny zdravotního stavu, jež vznikly zamìstnanci pøi 
výkonu práce nepøíznivým pùsobením pracovních podmínek, 
za nichž vznikají pozdìji nemoci z povolání, a však nedosahují 
takového stupnì poškození zdravotního stavu, který lze posou-
dit jako nemoc z povolání.

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMÌSTNANCE

§ 106 ZP

Zamìstnanec má právo na zajištìní bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci a má právo odmítnout výkon práce, o níž 
má dùvodnì za to, že bezprostøednì a závažným zpùsobem 

ohrožuje život nebo zdraví, popøípadì život nebo zdraví 
jiných fyzických osob. 

Takové odmítnutí není možné posuzovat zamìstnavatelem 
jako nesplnìní povinnosti zamìstnance !!
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Další z èásti paragrafu je problematika spojena s alkoholem:
Jednou z povinností zamìstnancù je i povinnost nepoužívat 
alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovi-
štích zamìstnavatele a v pracovní dobì i mimo tato pracovištì. 

Zamìstnanec je povinen se podrobit na pokyn oprávnìného 
vedoucího zamìstnance písemnì urèeného zamìstnavatelem 
zjištìní, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 
látek (ustanovení § 16 odst. 1 zákona è. 379/2006 Sb.).

DALŠÍ POŽADAVKY NA BEZPEÈNOST A OCHRANU ZDRAVÍ 
PØI PRÁCI V PRACOVNÌPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

§ 107 ZP

TATO PROBLEMATIKA JE ØEŠENA V ZÁKONU È. 309/ 
/2006 SB., KTERÝ NAVAZUJE NA ZÁKONÍK PRÁCE

Tento zákon zpracovává pøíslušné pøedpisy Evropských spoleèen-
ství, upravuje v návaznosti na zákoník práce, další požadavky bez-
peènosti a ochrany zdraví pøi práci v pracovnìprávních vztazích.

§ 2 – Øeší požadavky na pracovištì a pracovní prostøedí
NV è. 361/2007 Sb.
Hovoøí se o povinnosti zamìstnavatele pøi prostorovém a kon-
strukèním uspoøádání a vybavení pracovištì tak, aby pracovní 
podmínky zamìstnancù z hlediska bezpeènosti a ochrany zdraví 
pøi práci odpovídaly bezpeènostním a hygienickým požadav-
kùm na pracovní prostøedí a pracovištì.

§ 4 – Požadavky na výrobní a pracovní prostøedí a zaøízení
NV è. 101/2005 Sb. 
NV è. 362/2005 Sb.  
NV è. 378/2001 Sb.
NV è. 168/2001 Sb.

Zde je pozornost zamìøena na ochranná zaøízení strojù a tech-
nických zaøízení pøi pracovních èinnostech. Dále je pozornost 
vìnována i na dopravní prostøedky a náøadí, která musejí být 
v souladu s ustanovením tohoto paragrafu.

§ 5 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
NV è. 27/2002 Sb.
NV è. 28/2002 Sb.
NV è. 362/2005 Sb.
NV è. 362/2005 Sb.
NV è. 168/2001 Sb.

Zde je zamìstnavatelùm uložena povinnost stanovit pracovní 
postupy tak, aby byly dodrženy zásady bezpeèného chování na 
pracovištích a dále viz znìní paragrafu.

§ 6 – Bezpeènostní znaèky a signály
v souladu s NV è. 11/2002 Sb. 

Tato problematika je smìrována na umísśování bezpeènostních 
znaèek, znaèení a signalizaci týkající se bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci a povinnost zamìstnavatele seznámit s nimi 
zamìstnance. 

§ 7 – Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma
Vysvìtluje co jsou rizikové faktory, jak tyto mìøit a pøedevším jak 
je omezovat tak, aby nebyly škodlivé pro zdraví zamìstnancù. 
V pøípadì, že tyto nelze zcela vylouèit pak jsou zde doporuèená 
øešení, jako jsou ochranné pracovní prostøedky.

§ 8 – Zákaz výkonu nìkterých prací
Pøedevším se zde upozoròuje na zákazy s urèitými materiály jako 
napøíklad z azbestem. 

ODBORNÁ ZPÙSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPÙSOBILOST

§ 9 – Odborná zpùsobilost
Paragraf je smìøován na problematiku rizika práce jeho hod-
nocení a prevenci možného ohrožení zdraví. Vysvìtluje který 
zamìstnavatel mùže zajišśovat plnìní úkolù v prevenci rizik 
a zda je k tomu zpùsobilý.

§ 10 – Pøedpoklad odborné zpùsobilosti fyzické osoby
Ve ètyøech bodech upozoròuje na podmínky, které je tøeba 
dodržet u pøedpokladu odbornì zpùsobilé fyzické osobì.

§ 11 – Zvláštní odborná zpùsobilost
Zde je výklad která technická zaøízení mohou obsluhovat, opra-
vovat montovat z pohledu obsluhy pøi samostatné obsluze 
zamìstnanec právì jen zvlášś odbornì zpùsobilý.

ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ V CELÉ TÉTO PRVNÍ ÈÁSTI 
ZÁKONA KTERÁ JE NAZVÁNA POŽADAVKY NA 
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PRACOVNÍ PROSTØEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ 
PROSTØEDKY A ZAØÍZENÍ, ORGANIZACE PRÁCE 
A PRACOVNÍ POSTUPY MÁ § 3

Tento paragraf je smìøován na problematiku pracovišś a pracov-
ního prostøedí na stavbách a staveništích. Ukládá povinnosti na 
uspoøádání staveništì, stanovení komunikací nebo prostoru pro 
pøíchod a pohyb fyzických osob, na manipulaci s materiálem, pra-
videlným provádìním kontrol strojù a zaøízení, pøístrojù a náøadí 
a ještì další požadavky k zajištìní bezpeènosti práce na stavbách.

Èást druhá – Zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi èin-
nosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy.

Èást tøetí – Další úkoly zadavatele staveb, jejího zhotovitele, 
popøípadì fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, 
koordinátora bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci.

Zde v pìti následujících paragrafech jsou urèeny postupy jak 
koordinátora, zadavatele staveb ale i konkrétní postupy pøi pøí-
pravì staveb a realizaci staveb. Dále se zde upozoròuje na poža-
davky zhotovitele staveb a na jiné fyzické osoby, které na základì 
tohoto zákona jsou povinni dodržovat právní pøedpisy pøi práci 
na staveništi a pøihlížet k podnìtùm koordinátora.

Èást ètvrtá – Spoleèná, pøechodná a závìreèná ustanovení

§ 20 – Hovoøí o udìlení, pozastavení, zmìnì nebo odnìtí akredi-
tace fyzické nebo právnické osobì k provádìní zkoušky z odbor-
né zpùsobilosti nebo zvláštní odborné zpùsobilosti.

§ 22 – Odborná zpùsobilost a zvláštní odborná zpùsobilost získa-
ná podle dosavadních právních pøedpisù se považuje za splnìnou 
nejdéle po dobu 5 let ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona.

ZÁVÌR

V samém závìru se upozoròuje, že do doby než budou vydá-
ny nové provádìcí pøedpisy se postupuje podle tìchto naøízení 
vlády (NV).

NV è. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na BOZP na praco-
vištích s nebezpeèím pádu z výšky.
NV è. 101/2005 Sb. – o podrobnìjších požadavcích na pracovi-
štì a pracovní prostøedí.
NV è. 378/2001 Sb. – kterým se stanoví bližší požadavky na bez-
peèný provoz a používání strojù, technických zaøízení, pøístrojù 
a náøadí.
NV è. 168/2002 Sb. – organizace práce a pracovní postupy pøi 
provozu dopravních prostøedkù.
NV è. 11/2002 Sb. – bezpeènostní znaèky a signály.

NV è. 28/2002 Sb. – práce a pracovištì v lese a na pracovištích 
obdobného charakteru.
NV è. 27/2002 Sb. – organizace práce a pracovní postupy pøi 
provozu živoèišné výroby,
NV è. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví pracovní a hygienické 
podmínky ochrany zdraví pøi práci – ve znìní NV è. 68/2010 Sb.

§ 108 ZP

ÚÈAST ZAMÌSTNANCÙ NA ØEŠENÍ OTÁZEK 
BEZPEÈNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PØI PRÁCI

Již ve výkladu pøedchozích paragrafù jsme nìkolikrát zaslechli, 
že zamìstnanci mají právo se úèastnit øešení otázek bezpeènosti 
a ochrany zdraví pøi práci.a to prostøednictvím odborové orga-
nizace, nebo prostøednictvím zástupcù pro oblast bezpeènosti 
a ochrany zdraví pøi práci.

Hovoøí se zde:
• zamìstnavatel je povinen umožnit zamìstnancùm úèast pøi 

jednání týkající se oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví pøi 
práci, nebo jim poskytovat potøebné informace

• vyslechnout pøipomínky zamìstnancù a pøijat opatøení týka-
jící se bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, zejména návrhy 
na odstranìní rizik nebo omezení pùsobení rizik, která nelze 
odstranit.

Je povinen projednat:
• podstatná opatøení týkající se oblasti BOZP
• projednat vyhodnocováni rizik a zaøazování prací do 

kategorizace
• projednat organizaci školení o právních a ostatních pøedpi-

sech v oblasti BOZP
• urèit odbornì zpùsobilé osoby dle zákona è. 309/2006 Sb., 

a písemnì povìøit pracovníky obsluhou strojních zaøízení.

ZAMÌSTNAVATEL JE POVINEN ZE ZÁKONU 
ORGANIZOVAT NEJMÉNÌ JEDENKRÁT ROÈNÌ 
PROVÌRKY BEZPEÈNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PØI PRÁCI NA VŠECH PRACOVIŠTÍCH A ZAØÍZENÍCH 
ZAMÌSTNAVATELE V DOHODÌ S ODBOROVOU 
ORGANIZACI NEBO ZÁSTUPCI ZA OBLAST BOZP 
ZAMÌSTNANCÙ.
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PØÍLOHA È. 1

JEDNOTLIVÉ DRUHY ŠKOLENÍ BOZP

ŠKOLENÍ O PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH 
PØEDPISECH K ZAJIŠTÌNÍ BEZPEÈNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVÍ PØI PRÁCI

Zákoník práce è. 262/2006 Sb., v §103 odst. 2 a 3 odst. 1, písme-
ne f) a h) a z ustanovení § 37 odst. 5 zákoníku práce se stanoví 
rozsah, druh a lhùty školení o právních a ostatních pøedpisech 
k zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, poskytování 
informací všem zamìstnavatelùm vùèi svým zamìstnancùm.

V souvislosti s tìmito požadavky je zamìstnavatel povinen zajis-
tit formou seznámení zamìstnancù s riziky, s výsledky vyhod-
nocení rizik a s opatøeními na ochranu pøed pùsobením rizik 
souvisejících s výkonem práce a to pro:

1. zamìstnance v pracovním pomìru založeném pracovní 
smlouvou

2. zamìstnance v pracovním pomìru na základì uzavøených 
dohod o pracích konaných mimo pracovní pomìr

3. zamìstnance jiných zamìstnavatelù, vyslaných na práci 
k nim

4. jiné osoby, které se s jeho vìdomím zdržují na jeho 
pracovištích.

ZAMÌSTNAVATEL STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY 
ŠKOLENÍ:

Pro zamìstnance – pøi pøijetí do pracovního pomìru – pøi 
nástupu do práce:

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ OBECNÉ
Vstupní školení se koná v den nástupu zamìstnance do práce 
a v pracovní dobì.

Rámcový obsah vstupního školení (vzor!):
• povinnosti vyplývající z pracovního pomìru, základní práva 

a povinnosti
• zamìstnancù, úèast na øešení otázek bezpeènosti a ochrany 

zdraví pøi práci
• kategorie vykonávané práce
• zaøízení preventivní lékaøské péèe zamìstnavatele
• lékaøské preventivní prohlídky související s výkonem práce,
• rizika možného ohrožení týkající se výkonu práce a opatøení 

na ochranu pøed pùsobením tìchto rizik
• zásady bezpeèného chování na pracovištích
• zásady prevence pracovních úrazù a nemocí z povolání
• pracovní podmínky žen a mladistvých

• zásady bezpeèné manipulace s bøemeny
• osobní ochranné pracovní prostøedky
• zajištìní první pomoci pøi pracovním úrazu
• zákaz vykonávání práce bez pøíslušného osvìdèení (technic-

ká zaøízení a vyhrazená technická zaøízení).

Èasový rozvrh a osnova vstupního školení se záznamem školitele 
o vykonaném školení. Školený zamìstnanec potvrdí svým pod-
pisem, že absolvoval vstupní školení podle pøedložené osnovy 
a že celému obsahu porozumìl.

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ NA PRACOVIŠTI
Pøi nástupu do práce musí být zamìstnanec øádnì seznámen 
s pøedvídatelnými riziky své práce a zároveò s opatøeními pøija-
tými zamìstnavatelem na ochranu pøed pùsobením tìchto rizik 
na konkrétním pracovišti, nebo pracovištích zamìstnance. Dále 
musí být zamìstnanec informován a zaškolen na danou techni-
ku èi zaøízení, které bude obsluhovat bìhem pracovní èinnosti. 
Jejich seznam je stanovený samostatným zvláštním pøedpisem 
zamìstnavatele o jednotlivých cyklech praktického zaškolení 
a zauèení, jejichž obsah a rozsah i organizaèní zajištìní je uvede-
no v tomto dokumentu.

1. Urèení pracovního místa, druhu, zpùsobu a postupu práce 
provede nadøízený vedoucí pracovník.

2. Upozornit zamìstnance, že znalost pøedpisù a dodržování 
všech právních norem se kterými byl prùkaznì seznámen je 
nedílnou souèástí kvalifikaèních pøedpokladù zamìstnance.

3. Za vykonání vstupního školení zamìstnance na pracovišti 
odpovídá nadøízený vedoucí pracovník zamìstnavatele.

Vstupní školení na pracovišti absolvuje zamìstnanec bezpro-
støednì po vstupním obecném školení, a to v den zaøazení na 
pracovištì.

Rámcový obsah vstupního školení na pracovišti (vzor!):
• pouèit zamìstnance o pracovních postupech a bezpeè-

nostních pøedpisech a pokynech, které musí zamìstnavatel 
dodržovat

• seznámit ho s prostøedím ve kterém bude zamìstnanec pra-
covat s pracovními stroji a zaøízeními, nástroji a pomùckami 
a s používanými surovinami a materiálem

• seznámit s pøedvídatelnými riziky práce, kterou bude zamìst-
nanec vykonávat, vèetnì opatøeními na ochranu pøed jejich 
pùsobením

• seznámit s nejèastìjšími úrazy, které se stávají na pracovišti 
v dùsledku porušení pracovních postupù, pøedpisù a pokynù 
BOZP
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• seznámit s pracemi a úkony pøi kterých je tøeba používat 
OOPP, vysvìtlit jejich používání, èištìní a udržování

• pouèit pracovníka, že mùže obsluhovat jen ty strojní zaøízení 
pro které je osobnì povìøen a zauèen

• pouèit o zajištìní stroje nebo zaøízení proti náhodnému spuš-
tìní, nebo spuštìní druhou nepovolanou osobou

• požadovat poøádek a èistotu na pracovišti, požadovat, aby 
svìøené stroje, náøadí a pracovní prostøedky byly udržovány 
vždy v èistém a bezpeèném stavu

• upozornit, že každý nedostatek, porucha která by mohla 
ohrozit život a zdraví je zamìstnanec povinen ihned ohlásit 
svému vedoucímu pracovníkovi, poruchu, závadu nesmí sám 
opravovat pokud k tomu není odbornì zpùsobilý a urèen

• upozornit, že se nesmí zdržovat na pracovištích na které 
nebyl pøiøazen

• upozornit, že je pøísnì zakázáno nosit na pracovištì a konzu-
movat na pracovišti i v celém areálu zamìstnavatele a v pra-
covní dobì i mimo tento areál alkoholické nápoje a jiné návy-
kové látky

• pouèit o povinnosti oznámit pøímému nadøízenému každé 
poškození zdraví, zároveò pouèit o tom, jak se chovat, když 
na pracovišti nastane havárie, porucha nebo nehoda

• pouèit zamìstnance kde se nalézají vypínaèe el. proudu, uzá-
vìry plynu, vody a kde jsou únikové východy

• pouèit o poskytování první pomoci, o zpùsobu pøivolání 
lékaøské a požární pomoci.

Bez absolvování vstupního školení na pracovišti nesmí být 
zamìstnanci uloženy žádné výkony práce!

Se zøetelem na ustanovení § 228 zákoníku práce zamìstna-
vatel zabezpeèuje pro zamìstnance rovnìž zaškolení nebo 
zauèení.

Bìhem pracovního pomìru zamìstnavatel zabezpeèuje pro 
zamìstnance:

OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ SE PROVÁDÍ:
• pøi zmìnì pracovního zaøazení
• pøi zmìnì druhu práce
• pøi zmìnì technologie nebo zmìny výrobních nebo pracov-

ních prostøedkù nebo zmìnì pracovních postupù
• v pøípadech, které mají nebo mohou mít vliv na bezpeènost 

a ochranu zdraví pøi práci.

Lhùty opakovaného školení stanoví zamìstnavatel na základì 
zhodnocených rizik souvisejících s výkonem práce.

OPAKOVANÉ / NÁSLEDNÉ / ŠKOLENÍ
1. Za zajištìní opakovaného školení odpovídají pøímí nadøízení 

zamìstnavatele.
2. Opakovaná školení absolvují povinnì všichni zamìstnanci 

ve lhùtách stanovených zamìstnavatelem. Obecnì èiní tato 
lhùta 12 mìsícù, pokud není stanoveno jinak.

3. Opakovaná školení provádí vedoucí pracovníci podle zpraco-
vaných osnov školení potvrzené zamìstnavatelem.

4. Opakovaná školení se zaznamenávají v písemné dokumenta-
ci zamìstnavatele.

ŠKOLENÍ PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY
Školení vedoucích zamìstnancù zajišśuje pro:
zamìstnance ve vedoucích funkcích, kteøí øídí a kontrolují práci 
a pracovní výsledky podøízených zamìstnancù. Tito pracovníci 
jsou povinni pro zamìstnance vytváøet pøíznivé pracovní pod-
mínky a zajišśovat bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci a odpo-
vídají na všech stupních øízení v rozsahu svých funkcí za plnìní 
úkolù zamìstnavatele v péèi o bezpeènost a ochranu zdraví pøi 
práci. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddìlitelnou souèástí 
jejich pracovních povinností. (§ 11 odst. 4, v návaznosti na § 302 
zákoníku práce)

OSTATNÍ ŠKOLENÍ
Ostatní školení se rozumí napøíklad :
1. Informace a pokyny k zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví 

pøi práci poskytované zamìstnancùm v pøípadì pøevedení na 
jinou práci nebo pracovištì, nebo v pøípadì kdy je zamìst-
nanec pøeložen k výkonu práce do jiného místa než bylo 
sjednáno v pracovní smlouvì, nebo pøi zmìnì pracovních 
podmínek nebo pracovního prostøedí.

2. Školení pro zamìstnance pøi opìtovaném nástupu zamìst-
nance po skonèení pracovní neschopnosti z dùvodu pracov-
ního úrazu, který si vyžádal pracovní neschopnost delší jak 
........... stanoví zamìstnavatel.

3. Odborná školení v profesích, pro než je zvláštními pøedpisy 
požadováno k výkonu práce osvìdèení vydávané oprávnìný-
mi orgány na základì zkoušky.

Školení uvedená v è. 1 a 2, zajišśuje zamìstnavatel a provádìjí 
vedoucí zamìstnanci na pøíslušných stupních øízení.

Školení pod è. 3, zajišśuje zamìstnavatel a provádìjí jej vèetnì 
zkoušky odbornì zpùsobilé akreditované osoby.
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ZVLÁŠTNÍ ŠKOLENÍ PRO ZAMÌSTNANCE VYSLÁNY NA PRÁCI 
JINÝMI ZAMÌSTNAVATELI
Toto školení souvisí s požadavkem – plní-li na jednom pracovišti 
úkoly zamìstnanci dvou a více zamìstnavatelù, jsou zamìstna-
vatelé povinni vzájemnì se písemnì informovat o rizicích a vzá-
jemnì spolupracovat pøi zajišśování BOZP.

Rámcový obsah takového školení (vzor!):
• o povinnostech zamìstnancù pøi vytváøení zdravého a bez-

peèného pracovního prostøedí
• o spolupráci zamìstnancù pøi zajišśování BOZP
• o rizicích možného ohrožení života a zdraví / dle písemné 

informace mezi zamìstnavateli
• o zásadách bezpeèného chování na pracovištích
• o zásadách prevence pracovních úrazù a nemocí z povolání
• o zajištìní první pomoci pøi pracovních úrazech.
Zápis o tomto školení je zamìstnavatel povinen uložit do své 
dokumentace.

ŠKOLENÍ PRO JINÉ OSOBY ZDRŽUJÍCÍ SE S VÌDOMÍM 
ZAMÌSTNAVATELE NA JEHO PRACOVIŠTÍCH

Rámcový obsah školení (vzor!):
1. Zásady bezpeèného chování na pracovištích.
2. Informace a pokyny BOZP, zejména formou seznámení s rizi-

ky a s opatøeními na ochranu pøed pùsobením tìchto rizik.

• Úèast osob na školení zajišśuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Školení provedl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Podpis školených osob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Na školení zamìstnancù – cizích státních pøíslušníkù se plnì 
vztahuje ustanovení všech tìchto vyjmenovaných školení 
v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci v soula-
du s ustanovením zákona è. 36/1967 Sb., v platném znìní, 
o znalcích a tlumoènicích.

ZÁVÌREM
Všechna školení stanovená zamìstnavatelem by mìla konèit 
ovìøením znalostí – ústním pohovorem, písemným testem nebo 
komisionální zkouškou. Úèelem zkoušky je ovìøení znalostí zís-
kané v jednotlivých druzích školení BOZP a tím prokázat zpù-
sobilost k výkonu práce. Výsledek ovìøení znalostí by se mìl 
zapsat do pøíslušné dokumentace a doklad o ovìøení znalostí 
z pøedpisù BOZP se ukládá s osnovou školení a presenèní listinou 
u zamìstnavatele a v osobních složkách Zamìstnancù. 

Výbìr školitelù pro jednotlivé formy školení – pokud tato èinnost 
nevyplývá vlastním zamìstnancùm zamìstnavatele z výkonu 
jejich funkcí – z pracovní náplnì, je tøeba volit školitele s ohle-
dem na jejich odbornou úroveò a profesní orientaci.
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PØÍLOHA È. 2

PØIJÍMÁ OHLÁŠENÍ PRACOVNÍHO ÚRAZU – INFORMACE 
O ÈINNOSTI

ID a název èinnosti 00739, Pøijímá ohlášení pracovního úrazu

Základní informace o èinnosti Zamìstnavatel ohlásí pracovní úraz:
státnímu zástupci nebo územnì pøíslušnému útvaru Policie ÈR, nasvìdèují-li zjištìné 
skuteènosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný èin.
Zamìstnavatel ohlásí pracovní úraz územnì pøíslušnému inspektorátu bezpeènosti práce: 
došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a pøi èinnostech, které podléhají jeho dozoru, oznámí 
zamìstnavatel tento úraz bez zbyteèného odkladu pøíslušnému odborovému orgánu nebo 
zástupci zamìstnancù pro oblast BOZP, pojišśovnì, u které je zamìstnavatel pojištìn pro 
pøípad své odpovìdnosti za škodu pøi pracovním úrazu, zamìstnavateli, který zamìstnance 
k práci u nìho vyslal.nebo pøíslušnému obvodnímu báòskému úøadu, podléhá-li èinnost 
pracovištì nebo technické zaøízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona (§ 39 odst. 1 
zákona è. 61/1988 Sb., o hornické èinnosti),
vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zamìstnance delší než 5 dní, je zamìstnavatel 
tento úraz ohlásit ihned územnì pøíslušnému inspektorátu bezpeènosti práce.
Zamìstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz:
územnì pøíslušnému útvaru Policie ÈR,
územnì pøíslušnému inspektorátu bezpeènosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách 
a pøi èinnostech, které podléhají dozoru, nebo pøíslušnému obvodnímu báòskému úøadu, 
podléhá-li èinnost, pracovištì nebo technické zaøízení vrchnímu dozoru podle zvláštního 
zákona (§ 39 odst. 1 zákona è. 61/1988 Sb.),
pøíslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zamìstnancù pro oblast BOZP,
pøíslušné zdravotní pojišśovnì,
pojišśovnì, u které je zamìstnavatel pojištìn pro pøípad své odpovìdnosti za škodu pøi 
pracovním úrazu,
zamìstnavateli, který zamìstnance k práci u nìho vyslal.

Právní pøedpisy Zákon 262/2006 Sb. § 105 – NV è. 201/2010 Sb.
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PØÍLOHA È. 3

VLÁDNÍ NAØÍZENÍ K PROVEDENÍ § 2 A 4 ZÁKONA 
è. 309/2006 Sb. – NV è. 101/2005 Sb. – O PODROBNÌJŠÍCH 
POŽADAVCÍCH NA PRACOVIŠTÌ A PRACOVNÍ PROSTØEDÍ
§ 3 odst. 1 – Pracovištì musejí být po dobu provozu udržována 
potøebnými technickými a organizaèními opatøeními, splòující 
toto naøízení.

§ 3 odst. 2 – Zamìstnavatel vychází z hodnocení rizik vycháze-
jících z možných zdrojù ohrožení bezpeènosti a zdraví zamìst-
nancù ve vztahu k výkonu práce.

§ 3 odst. 3 – Podmínkou uvedení pracovištì do provozu a pou-
žívání je , že pracovištì odpovídá požadavkùm právních pøedpi-
sù vèetnì tohoto.

Zamìstnavatel je povinen zajistit :
a) chránit zamìstnance pøed nepøíznivými vlivy poèasí a pøed 

škodlivými vlivy a úèinky pracovních a technologických pro-
cesù. Dále je povinen zajistit urèení osob, kteøí zajišśují bez-
peèný provoz, používání, provádìní údržby a úklidu a oprav 
na pracovišti.

b) stanovení obsahu a zpùsobu vedení provozní dokumentace 
a záznamu o vybavení pracovištì a urèení osoby odpovìdné 
za jejich vedení.

c) uspoøádání pracovištì tak, aby pokud možno byly soustøedì-
ny výrobní a pracovní prostøedky a zaøízení s pøibližnì stejný-
mi úèinky podle druhu a vlastností škodlivin a vlivù na okolí.

d) zabezpeèit a upevnit technické vybavení pracovišś a jejich jed-
notlivých èástí tak, aby nemohlo dojít k nežádoucímu pohybu.

e) zajistit opatøení k ochranì zdraví pracovníkù (OOPP) na pra-
covištích kde jsou používány nebezpeèné látky a pøípravky 
stanovené zvláštními pøedpisy.

f) opatøení pro zdolávání mimoøádných událostí a pravidla pro 
chování zamìstnancù – evakuace osob pøípadnì zvíøat podle 
zvláštních pøedpisù (požární zákon è. 133/97 Sb. v posledním 
znìní).

g) zabezpeèení pracovištì proti vstupu nepovolaných osob.

§ 3 odst. 4 – Zamìstnavatel zajistí pøi plnìní zákonné povinnosti:
a) stanovení termínù a lhùt a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, 

termínù údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení 
pracovištì, vèetnì pracovních a výrobních prostøedkù a zaøí-
zení (NV è. 378/2000 Sb. a NV è. 168/2002 Sb.).

b) dodržování termínù a lhùt pro provádìní èinností uvede-
ných v bodì a) Urèení osob jejichž povinností je zajistit jejich 
provádìní.

c) zajistit zachování stanovených termínù, lhùt a rozsah èinností 
uvedených v bodì a), a kontrolní a revizní záznamy a hlášení 

zachovat tak, aby byly k dispozici vykonávajícímu dozoru 
a kontrolním orgánùm. 

Prùvodní dokumentace – soubor dokumentù obsahujících 
návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, výchozí 
a následné pravidelné kontroly a revize zaøízení, jakož i pokyny 
pro pøípadnou výmìnu nebo zmìnu èástí zaøízení.

Provozní dokumentace – soubor dokumentù obsahujících prù-
vodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimoøádné revizi 
nebo kontrole stanoví-li tak zvláštní právní pøedpis nebo stano-
ví-li tak prùvodní dokumentace nebo zamìstnavatel.

Místní provozní bezpeènostní pøedpis zamìstnavatele – upra-
vuje pracovní, technologické postupy pro používání zaøízení 
a pravidla pohybu zaøízení a zamìstnancù v prostorách a na 
pracovištích zamìstnavatele.

Následná kontrola zaøízení musí být provádìna nejménì jed-
nou za 12 mìsícù a v rozsahu stanoveném místním provozním 
bezpeènostním pøedpisem.

Každé zaøízení musí být vybaveno provozní dokumentaci!

Provozní dokumentace musí být uchována po celou dobu 
provozu zaøízení!

Pøíloha k NV è. 101/2005:
• Stabilita a mechanická odolnost staveb v souladu s (zákon 

è. 50/76 Sb. v posledním znìní + 300/2004 Sb. + vyhláška 
è. 369/2001 Sb.).

• El. instalace , prùmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení 
sítí, únikové cesty a východy.

• Støechy, pøíèky, stìny a stropy, podlahy.
• Pracovištì s výskytem prachu a škodlivin v pracovním ovzduší.
• Dopravní komunikace, nebezpeèné prostory.
• Nakládací a vykládací rampy.
• Pracovištì pro výrobu, opravy a údržby dopravních prostøedkù.
• Poskytování první pomoci.
• Venkovní pracovištì.
• Skladování a manipulace s materiálem a bøemeny.
• Sklady pohonných hmot, hoølavých kapalin a tuhých maziv.
• Nízkotlaké kotelny.



 strana | 23

PØÍLOHA È. 4

NAØÍZENÍ VLÁDY è. 362/2005 Sb. – PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
A NAD VOLNOU HLOUBKOU

§3 – ZAMÌSTNAVATEL PØÍMÁ OPATØENÍ A TO JAK 
TECHNICKÉ TAK ORGANIZAÈNÍ K ZABEZPEÈENÍ 
PÁDU ZAMÌSTNANCÙ Z VÝŠKY NEBO DO 
HLOUBKY.

odst. 1/b –  zabezpeèit práce na všech pracovištích a komunika-
cích nad 1,5 m nad okolní úrovni terénu

odst. 2 –  pøednostnì pomoci prostøedkù kolektivní ochrany 
odst. 5 –  zamìstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terén-

ní prohlubnì, jejichž rozmìry pøesahují 25 cm, byly 
zakryty a zabezpeèeny 

odst. 6 –  ke zvyšování místa práce nebo vstupù není dovole-
no používat nestabilní pøedmìty (sudy, židle, stoly 
apod.)

PØÍLOHA
I/2 –  volné okraje ploch musejí být zajištìny osazením kon-

strukce ochrany proti pádu 
I/4 –  zabezpeèení zábradlím a okopové lišty
I/5 –  pro ukotvení pracovníkù proti pádu, urèit technologické 

postupy
I/9 –  zamìstnavatel zajistí, aby zamìstnanci byli pro pøedpo-

kládané èinnosti vyškoleni

ŽEBØÍKY
III/1 –  na žebøíku je možno provádìt jen krátkodobé a jedno-

duché práce za použití ruèního náøadí (zákaz prací 
s øetìzovou pilou a pneumatickým náøadím) 

III/3 –  po žebøíku je možno vynášet èi snášet jen bøemena do 
15 kg

III/4 –  na žebøíku smí pracovat pouze jeden pracovník
III/5 –  žebøík nesmí být používán jako pøechodový mùstek
III/6 –  žebøík musí pøesahovat pøi výstupu – sestupu horním 

koncem výstupní èi nástupní plošinu nejménì o 1,1 m
III/8 –  žebøík musí být zabezpeèen proti podklouznutí
III/10 –  pøi práci na žebøíku nad 5 m musí být pracovník zabez-

peèen proti pádu osobními pracovními prostøedky
III/11 –  zamìstnavatel zabezpeèí provádìní prohlídek žebøíkù 

v souladu s návodem na použití
IV/1 –  materiál náøadí a pomùcky musí být uloženy pøi práci 

ve výškách tak, aby byly zajištìny proti pádu, sklouz-
nutí èi shození i po ukonèení práce

V/1 –  prostor nad kterým se pracuje je nutno bezpeènì zajis-
tit, ohradit

V/3 –  ohrožený prostor pod místem práce ve výšce a jeho 
okolí je nutno zabezpeèit

PRÁCE NA STØEŠE
VI/1/a –  proti pádu ze støešního pláštì
 –  sklouznutí pøi sklonu nad 25 stupòù
 –  proti propadnutí støešní konstrukci

DOÈASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE (NAPØ. LEŠENÍ)
VII/1 –  tyto lze použít jen v pøípadì, že odpovídají prùvodní 

dokumentaci a návodùm na montáž a používání tìchto 
konstrukcí

VII/2 –  pokud není pro doèasnou konstrukci dostupná doku-
mentace musí být odbornì zpùsobilou osobou pro-
veden individuální výpoèet pevnosti – jsou navrženy 
konkrétní postupy montáže, používání a demontáže

VII/5 –  doèasné stavební konstrukce možno použít jen po 
náležitém pøedání odbornì zpùsobilou osobou odpo-
vìdnou za její montáž a pøevzetí do užívání osobou 
odpovìdnou za jejich užívání a to vždy písemnì

VII/6 –  doèasné stavební konstrukce musí být podrobeny 
odborným prohlídkám dle prùvodní dokumentace 
s písemným zápisem

VII/7 –  montáž a demontáž mohou provádìt jen zamìstnanci, 
kteøí byli vyškoleni a jejich znalosti byly ovìøeny – osno-
va školení a písemný zápis

ŠKOLENÍ ZAMÌSTNANCÙ PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH
X –  všichni zamìstnanci, kteøí pracují ve výškách nad 1,5 m 

nebo nad volnou hloubkou musejí být øádnì proškoleni. 
Písemný záznam o školení, vèetnì osnovy a presenèní 
listiny!
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PØÍLOHA È. 5

V SOULADU S NV è. 378/2001 Sb. a NV è. 101/2005 Sb.

ZAMÌSTNAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT :
a) chránit zamìstnance pøed nepøíznivými vlivy poèasí a pøed 

škodlivými vlivy a úèinky pracovních a technologických pro-
cesù. Dále je povinen zajistit urèení osob, kteøí zajišśují bez-
peèný provoz, používání, provádìní údržby a úklidu a oprav 
na pracovišti.

b) stanovení obsahu a zpùsobu vedení provozní dokumentace 
a záznamu o vybavení pracovištì a urèení osoby odpovìdné 
za jejich vedení.

c) uspoøádání pracovištì tak, aby pokud možno byly soustøedì-
ny výrobní a pracovní prostøedky a zaøízení s pøibližnì stejný-
mi úèinky podle druhu a vlastností škodlivin a vlivù na okolí.

d) zabezpeèit a upevnit technické vybavení pracovišś a jejich 
jednotlivých èástí tak,aby nemohlo dojít k nežádoucímu 
pohybu.

e) zajistit opatøení k ochranì zdraví pracovníkù (OOPP) na pra-
covištích kde jsou používány nebezpeèné látky a pøípravky 
stanovené zvláštními pøedpisy.

f) opatøení pro zdolávání mimoøádných událostí a pravidla pro 
chování zamìstnancù – evakuace osob pøípadnì zvíøat podle 
zvláštních pøedpisù (požární zákon è. 133/97 Sb. v posledním 
znìní ).

g) zabezpeèení pracovištì proti vstupu nepovolaných osob.

§ 3 ODST. 4 
ZAMÌSTNAVATEL ZAJISTÍ PØI PLNÌNÍ ZÁKONNÉ 
POVINNOSTI:

a) stanovení termínù a lhùt a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, 
termínù údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení 
pracovištì, vèetnì pracovních a výrobních prostøedkù a zaøí-
zení (NV è. 378/2000 Sb. a NV è. 168/2002 Sb.).

b) dodržování termínù a lhùt pro provádìní èinností uvedených 
v bodì a). Urèení osob jejichž povinností je zajistit jejich 
provádìní.

c) zajistit zachování stanovených termínù, lhùt a rozsah èinností 
uvedených v bodì a), a kontrolní a revizní záznamy a hláše-
ní zachovat tak, aby byly k dispozici vykonávajícímu dozoru 
a kontrolním orgánùm. 

Prùvodní dokumentace – soubor dokumentù obsahujících 
návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, výchozí 
a následné pravidelné kontroly a revize zaøízení, jakož i pokyny 
pro pøípadnou výmìnu nebo zmìnu èástí zaøízení.

Provozní dokumentace – soubor dokumentù obsahujících prù-
vodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimoøádné revizi 
nebo kontrole stanoví-li tak zvláštní právní pøedpis nebo stano-
ví-li tak prùvodní dokumentace nebo zamìstnavatel.

Místní provozní bezpeènostní pøedpis zamìstnavatele – upra-
vuje pracovní, technologické postupy pro používání zaøízení 
a pravidla pohybu zaøízení a zamìstnancù v prostorách a na 
pracovištích zamìstnavatele.

Pro zaøízení:
• název technického zaøízení,
• platí pro typ zaøízení,
• výrobce zaøízení,
• hlavní technické data zaøízení,
• popis základních èástí zaøízení,
• návod k použití:

 - pøíprava pro použití
- spuštìní zaøízení
- zastavení zaøízení
- úkoly pøi ukonèení práce
- bezpeènostní rizika
- zakázané èinnosti pøi práci

• technické prohlídky:
- denní
- týdenní
- mìsíèní
- roèní

• zákonné revize strojního zaøízení
• další možné pokyny pro obsluhu zaøízení (zamìstnavatel)

Následná kontrola zaøízení musí být provádìna nejménì jed-
nou za 12 mìsícù a v rozsahu stanoveném místním provozním 
bezpeènostním pøedpisem.

Každé zaøízení musí být vybaveno provozní dokumentaci!

Provozní dokumentace musí být uchována po celou dobu 
provozu zaøízení!
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PØÍLOHA È. 6

NAØÍZENÍ VLÁDY è. 361/2007 Sb.
KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PØI PRÁCI VE ZNÌNÍ NV È. 68/2010 SB.

Toto naøízení vlády je vydáno na základì § 21 písm. a) zákona 
è. 309/2006 Sb., a k provedení zákoníku práce è. 362/2007 Sb., 
ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Upravuje:
• rizikové faktory pracovních podmínek,
• zpùsob hodnocení rizikových faktorù
• minimální rozsah opatøení k ochranì zdraví zamìstnancù
• podmínky poskytování OOPP a jejích údržby pøi práci
• poskytování ochranných nápojù
• bližší hygienické požadavky na pracovištì a pracovní 

prostøedí
• bližší požadavky na organizaci práce a pracovních postupù 

pøi zátìži teplem nebo chladem, pøi práci s chemickými pøí-
pravky, prachem, biologickými èiniteli a pøi fyzické zátìži

• bližší požadavky na práci se zobrazovacími jednotkami
• minimální požadavky na obsah školení zamìstnancù pøi prá-

ci, která je nebo mùže být zdrojem expozice azbestu nebo 
prachu z materiálu obsahujícího azbest

• podle tohoto naøízení se hodnotí podmínky ochrany zdraví 
žákù støedních škol pøi praktickém vyuèování.

§ 7/1 –  Teplota na pracovišti poklesne pod 4 °C musí být 
zamìstnanec vybaven pracovními rukavicemi chrá-
nicí pøed chladem.

  /2 –  Pro práci v zátìži chladem se poskytuje pracovní 
odìv, který musí zaruèovat tepelnou izolaci tìla (36 
až 37 °C), a pracovní obuv chránicí pøed chladem, 
nejsou-li zajištìny tyto pracovní odìvy a obuv, má 
zamìstnanec právo na bezpeènostní pøestávku 
v ohøívárnì.

  /5 –  Pøi teplotì vzduchu od 10 do 4 °C musí být práce 
po 3 hod. pøerušeny bezpeènostní pøestávkou,

 –  pøi teplotì vzduchu od 4 do -10 °C musí být prá-
ce po 2 hod. pøerušeny bezpeènostní pøestávkou 
(bezpeènostní pøestávky musejí trvat nejménì 10 
minut).

  /7 –  vstupy do hal, které se využívají pro trvalou práci 
a otvírají se pøímo do venkovního prostoru, musí být 
zabezpeèeny proti vniknutí chladného vzduchu.

§ 8/1 –  Ochranné nápoje se poskytují na pracovišti nebo 
v jeho blízkosti tak, aby byly snadno a bezpeènì 
dostupné, nesmí mít více jak 6,5 hmotnostních 
procent cukru.

 /5 –  Pøi chladu – teplé alespoò 1/2 litru na 8 hod. 
pod 4 °C a nižší,

 – pøi tepelné zátìži alespoò 1 ¼ litru za 8 hodin.

§ 29/1 –  Ruèní manipulace s bøemeny:
  /2 –  obèasné pøenášení mužem 50 kg, pøi èastém pøená-

šení 30 kg.
  /3 –  obèasné pøenášení ženou 20 kg, pøi èastém pøená-

šení 15 kg.

§ 40 –  Teplota na pracovišti na pracovištích, kde je vyko-
návaná trvalá práce musí být zajištìno dodržování 
pøípustných mikroklimatických podmínek,

 –  za mimoøádnì teplý den se považuje den, kdy tep-
lota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší jak 
30 °C.

§ 41 –  Vìtrání pracovišś, na pracovištích musí být k ochra-
nì zdraví zamìstnancù zajištìná výmìna vzduchu 
pøirozeným nebo nuceným vìtráním.

§ 45 –  Osvìtlení pracovišś, vèetnì spojovacích cest se uží-
vá denní, nebo umìlé sdružené osvìtlení. (ÈSN 73 
0580, 36 0020, ÈSN EN 12464-1).

  /9 –  Osvìtlovací soustavy umìlého osvìtlení a èásti vnitø-
ních prostor pracovištì odrážejícího svìtlo musí být 
èištìny ve lhùtách odpovídajících normové hodnotì.

§ 47 –  Objemový prostor pro práci musí být pro 
1 zamìstnance: 
  - 12 m2 – tøída I. nebo IIa, 
  - 15 m2 – tøída IIb, IIIa, nebo IIIb, 
  - 18 m2 – tøída IVa, IVb, 
objemový prostor nesmí být zmenšen stabilním pro-
vozním zaøízením.

§ 48 –  Rozmìry podlahové plochy, pro jednoho zamìst-
nance v prostoru pro trvalou práci, volná podlahová 
plocha nejménì 2 m2, mimo stabilní provozní zaøí-
zení a spojovací cesty.

§ 53 –  Zásobování pitnou vodou a vodou pro osobní 
hygienu zamìstnancù:   
- prostor urèený pro práci musí být zásoben pit-
nou vodou v množství postaèujícím pro potøebu 
pití zamìstnancù a zajištìní pøed lékaøské pomoci 
a teplou tekoucí vodou pro zajištìní osobní hygieny 
zamìstnance.    
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- voda pro technologické úèely, která pøichází do 
kontaktu s povrchem lidského tìla, musí mít teplotu 
nejménì 32 °C,    
- pøichází-li voda do kontaktu se sliznici, musí vyho-
vovat požadavkùm na teplou vodu podle zákona 
o ochranu veøejného zdraví.

§ 54 –  Sanitární zaøízení, rozumí se šatna, umývárna, zácho-
dy, sprchy a záchody:   
- musí mít svìtlou výšku 2,30 m, pokud je plocha 
vìtší jak 30 m2 musí mít nejménì 2,50 m.

  /2 –  Šatna musí být zaøízena skøíòkami pokud zamìstna-
nec nosí pracovní odìv.

  /3 –  Šatna musí být oddìlenì od pracovištì a umývár-
ny, musí mýt umyvatelné stìny nejménì do 1,80 m 
a musí být vybavena zamykatelnými skøíòkami, aby 
zamìstnanci umožòovala bezpeèné uložení civilní-
ho odìvu.

  /5 –  Musí být k dispozici umývárna, nebo dostaèující 
poèet umyvadel s tekoucí teplou vodou. Obklady 
stìn musejí být provedeny u umýváren a sprch do   
2 m.

  /6 –  Záchody musí být zajištìny pro zamìstnance tak, 
aby nebyly od pracovištì vzdáleny více než 120 m, 
ve èlenitém terénu ne více jak 75 m.

§ 55 –  Pomocná zaøízení – na sušení pracovních odìvù 
a obuvi se zøizují pro pracovištì, na nìmž dochází 
k jejich provlhnutí pøi práci, a musí umožòovat usu-
šení tohoto odìvu a obuvi nejdéle za 6 hod.

 –  Místa pro odpoèinek musí být dostateènì velká, vìt-
raná, osvìtlená denním svìtlem podle § 45 odst. 8 
NV a vytápìna nejménì na 20 °C.

309/2006 Sb. ZAJIŠTÌNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK 
BEZPEÈNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PØI PRÁCI

§ 2 Požadavky na pracovištì a pracovní prostøedí

1) Zamìstnavatel je povinen zajistit, aby pracovištì byla prosto-
rovì a konstrukènì uspoøádána a vybavena tak, aby pracovní 
podmínky pro zamìstnance z hlediska bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci odpovídaly bezpeènostním a hygienickým poža-
davkùm na pracovní prostøedí a pracovištì, aby:
a) prostory urèené pro práci, chodby, schodištì a jiné komuni-

kace mìly stanovené rozmìry a povrch a byly vybaveny pro 
èinnosti zde vykonávané

b) pracovištì byla osvìtlena, pokud možno denním svìtlem, 
mìla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud 
jde o objem vzduchu, vìtrání, vlhkost, teplotu a zásobování 
vodou,

c) prostory pro osobní hygienu, pøevlékání, odkládání osobních 
vìcí, odpoèinek a stravování zamìstnancù mìly stanovené 
rozmìry, provedení a vybavení,

d)  únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim vèetnì 
pøístupových cest byly stále volné,

e) v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištìna 
pravidelná údržba, úklid a èištìní,

f) pracovištì byla vybavena v rozsahu dohodnutém s pøísluš-
ným zaøízením závodní preventivní péèe prostøedky pro 
poskytnutí první pomoci a vybavena prostøedky pro pøivolání 
zdravotnické záchranné služby.
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PØÍLOHA È. 7

LHÙTY PREVENTIVNÍCH LÉKAØSKÝCH PROHLÍDEK
1) Zamìstnanci jsou povinni podrobit se lékaøským  
prohlídkám: 
• vstupní: pøed uzavøením pracovní smlouvy
• výstupní: po ukonèení pracovní smlouvy
• periodické: viz níž
• mimoøádné: viz níž
• pøi noèní práci: viz níže

2) Lhùty preventivních periodických lékaøských prohlídek, 
pokud opatøení dle schváleného návrhu kategorizace prací 
nestanoví jinak, platí lhùty periodických zdravotních prohlídek:

Profese do 50 let nad 50 let do 21 let

Vedoucí  
zamìstnanec 5 let 3 roky

Základní 5 let  3 roky

Práce ve výškách 3 roky 1 rok 1 rok 
Obsluha tlakových  
nádoby 3 roky  3 roky
Elektroinstalatér,  
elektromechanik 5 let  3 roky
Jeøábník 3 roky  3 roky
Vazaè 3 roky  3 roky
Obsluha zásobníku  
sypkých hmot 3 roky 3 roky
Obrábìcí stroje 5 let  3 roky
Sváøeè 5 let 3 roky
Topiè 3 roky 3 roky
Stavební stroje 3 roky 2 roky
Øidiè VZV a nákladních   
motor. vozidel 2 roky 1 rok

3) Mimoøádnì zdravotní prohlídky
Mimoøádné prohlídky se vykonávají v pøípadech uvedených 
v § 13 Smìrnice MZd. È. 49/1967 Vìstníku MZd odst. 4, jakož 
i pøed zkouškou z odborné zpùsobilosti a v pøípadech uvede-
ných v cit. § pokud zamìstnanec mìl pracovní neschopnost 
delší než 4 týdny.

4) Pøi noèní práci
Pøed zaøazením na noèní práci, pravidelnì podle potøeby, nej-
ménì však jednou roènì, kdykoliv bìhem zaøazení na noèní prá-
ci pro zdravotní poruchy vyvolané výkonem noèní práce, pokud 
o to zamìstnanec požádá. 




