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1 Cíle výzkumného úkolu
Hlavním cílem výzkumného úkolu „Návrh systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a prevence pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500 zaměstnanci“ je
zpracování návrhu směrnice k organizaci zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a prevence pracovních rizik ve státních organizacích s více než 500 zaměstnanci.
Součástí výzkumné aktivity je i navazující podniková dokumentace s návrhy metodik např.
pro postup při analýze pracovních rizik, organizace a věcné náplně školení zaměstnanců
různých profesí v organizaci a náplň vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), systém kontroly plnění povinností při řízení BOZP.
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2 Postup řešení výzkumného úkolu
Výzkumný úkol byl rozložen do pěti období nestejné délky. Délka období odpovídala
charakteru plánované činnosti v daném období a požadovanému výstupu.
Prvé období od února 2018 do června 2018 bylo charakterizováno sběrem relevantních
informací z domácích a zahraničních zdrojů se zaměřením na danou problematiku přístupů
k řízení BOZP a prevenci pracovních rizik pro státní organizace s více než
500 zaměstnanci. Přehled zdrojů je uveden v příloze č. 1.
S obsahem i požadovaným výstupem souviselo i druhé období od července 2018 do října
2018, kdy řešitelský tým pracoval s dostupnými daty pro zpracování analýzy stávající
datové a informační základy týkající se systémů řízení BOZP. Předmětem bylo zjištění
struktury státních orgánů a organizací za účelem odhadu základních charakteristik BOZP
vyskytujících se na pracovištích státních organizací (vč. orientačního stanovení počtu
zaměstnanců), a definování základních právních předpisů k bezpečnosti práce, které se
k odhadnutým charakteristikám práce vztahují. Zpracovaná analýza dostupných dat
a informačních podkladů je uvedena v příloze č. 2.
V roce 2018 byla ukončena teoretická část výzkumného úkolu, jakkoli nešlo vyloučit
pozdější doplnění ve smyslu poznatků získaných v rámci terénního šetření u vybraných
subjektů státní a veřejné správy. Ve smyslu požadavků projektu bylo plánováno provést
terénní šetření u Ministerstva práce a sociálních věcí jako zástupce organizační složky
státu a České pošty, jako zástupce státního podniku, jehož charakteristika činností je širší,
než jen administrativní práce.
V rámci třetího období, od listopadu 2018 do června 2019, probíhala terénní šetření, která
provedl osobně hlavní řešitel projektu. V rámci terénních šetření navštívil hlavní řešitel
osobně níže uvedené organizace a získával informace jak vlastním pozorováním při
demonstraci stavu BOZP na pracovištích, tak diskusí s pověřenými pracovníky a odborně
způsobilými osobami v prevenci rizik.
Získané informace pak byly zpracovány v rámci čtvrtého období od července 2019 do
listopadu 2019 do návrhu a předání certifikované metodiky, která obsahuje zásady
praktického přístupu při tvorbě definovaným rizikům práce odpovídající dokumentace
BOZP a nastavení vhodného systému řízení BOZP a prevence pracovních rizik.
Celý výzkumný úkol byl završen v pátém období, v prosinci 2019, kdy došlo ke kompletaci
celkového výsledku výzkumného úkolu a vyhotovení závěrečné zprávy s přílohami.
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3 Popis dosažených výsledků
Mezi dosažené cíle teoretické části výzkumného úkolu patří základní orientace
v problematice státních organizací, jejich struktuře a fungování. Druhou oblast dosaženého
cíle tvoří charakteristika řízení BOZP, ve smyslu existence systému managementu BOZP,
a charakteristika pragmatického přístupu k řešení požadavků právních a technických
předpisů na úseku BOZP, v oblasti tzv. prevence rizik (BOZP). Zdroje pro získání základní
orientace jsou uvedeny v příloze č. 1.

3.1 Základní přehled státních institucí
Za základní státní organizace a úřady lze považovat organizační složky státu. Jedná se
o útvary, které zastupují stát v určité oblasti veřejné správy a zároveň hospodaří
s majetkem státu – blíže viz příloha č. 2. Vedle ministerstev a jiných státních správních
úřadů patří do této skupiny1: např. Ústavní soud České republiky, soudy a státní
zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad či Kancelář prezidenta republiky nebo Úřad vlády
České republiky, nebo také Akademie věd České republiky, Grantová agentura České
republiky či Technologická agentura České republiky, a jiné organizační složky. Podobné
postavení jako organizační složky státu mají kanceláře Poslanecké sněmovny a Senátu2.
Podle údajů za rok 20073, pracovalo na ministerstvech (všech organizačních složkách
příslušného ministerstva) takřka vždy více než 500 pracovníků – blíže viz příloha č. 2.
Jednotlivá ministerstva jsou zřizovatelem příspěvkových organizací. Těch může být
konkrétním ministerstvem zřízeno i několik, takže sumární počet zaměstnanců pracujících
v takto zřízených příspěvkových organizacích je mírně zavádějící, protože není zřejmé,
kolik z takových pracovníků pracuje v konkrétní příspěvkové organizaci. Přesto se lze
domnívat, že existují o příspěvkové organizace, jejichž počet pracovníků osciluje okolo 500
– blíže viz příloha č. 2.
Vedle výše uvedených Ústředních orgánů státní správy působí v pozici dalších orgánů
státní správy 16 institucí. Podle stavu zaměstnanců v roce 20154 jen dva z nich – Český
statistický úřad a Český úřad zeměměřický a katastrální, měly více jak 500 zaměstnanců.
Ústřední orgány státní správy, mohou zřídit veřejné výzkumné instituce (ty mohou být
zřízeny i Akademií věd České republiky či územními samosprávnými celky) nebo státní

1

Viz www stránky https://cs.wikipedia.org/wiki/Organiza%C4%8Dn%C3%AD_slo%C5%BEka_st%C3%A1tu
Viz zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
3
Viz www stránky https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo
4
Viz www stránky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr
%C3%A1vy
2
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podniky, jako např. Česká pošta, s. p. (cca 31 000 zaměstnanců), nebo Státní tiskárna
cenin (oba státní podniky uvedeny s ohledem na možná rizika vyplývající z prováděné
práce). Kromě státních podniků jsou v ČR i podniky se státní účastí, které však mají jinou
právní formu – zpravidla akciové společnosti. Patří sem mimo jiné státní ČEPRO, a. s.
(České produktovody a ropovody), anebo polostátní ČEZ, a. s. (České energetické závody)
– druhý největší zaměstnavatel v ČR (cca 26 000 zaměstnanců). Státní podniky (popř.
podniky se státní účastí) mají zpravidla více jak 500 zaměstnanců a jejich rizika v oblasti
BOZP zpravidla nabývají rozsahu rizik a rizikových faktorů, v jakém jsou řešena u
organizací výrobní sféry.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, na poměrně bohatou strukturu členění státních
organizací na organizační složky státu, jejich příspěvkové organizace, různé resortní
organizace, veřejné výzkumné instituce, státní podniky a podniky se státní účastí, je pak
srozumitelné i číselné vyjádření počtu institucí uvedených na portálu „firmy.cz“, v souhrnné
položce 334 různých institucí – blíže viz příloha č. 2
Z výše uvedeného nástinu je patrné, že ačkoli převládá obecná představa
o administrativním charakteru práce institucí zahrnutých pod pojem Státní organizace
a úřady, jejich činnost může být daleko pestřejší a může s sebou přinášet různorodá rizika
z prováděné práce, vč. rizik z používaných pracovních prostředků, zařízeními či materiály,
nebo nebezpečí a rizika z charakteru pracovního prostředí. A s přihlédnutím
k specifickému zaměření některých institucí či prováděných činností i podmínek velmi
specifických a výjimečných. K jejich posouzení je třeba nejen vhodné znalosti
bezpečnostních předpisů, ale i vnímavého vedoucího pracovníka, který bude ochoten
akceptovat navržená opatření, a sám bude aktivní v rámci jejich navrhování
a implementace.

3.2 Přístup k řízení BOZP a prevenci pracovních rizik
Současný přístup k řízení BOZP je charakterizován dvěma přístupy. Tím prvním je
preventivní charakter spočívající v naplňování požadavků právních a jiných předpisů, tím
druhým systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, spočívající v úzkém
provázání jednotlivých požadavků do systémového pojetí za využití předem definovaných
procesů, soustavného sledování a vyhodnocování vytyčených cílů. Oba přístupy
zdůrazňují spoluúčast zaměstnanců. Ta se u prvého přístupu zpravidla nesleduje (není
orgán, který by tak činil), u druhého je pod soustavným dohledem auditorů managementu
BOZP.

STRANA 6 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA

3.2.1 Plnění požadavků právních předpisů
Požadavky na bezpečnost práce a odpovědnost jednotlivců jsou obrazně řečeno staré jak
lidstvo samo. Již v 18. století př. n. l vydal babylónský král Chammurabi zákoník, ve kterém
vystavil stavitele domu postihu, spadne-li jím postavený dům. Postih byl odstupňován podle
toho, kdo při pádu domu zemřel a vztahoval se i na děti stavitele. Vysloveně o bezpečnosti
se píše i v bibli, v V. knize Mojžíšově, kde se uvádí, že střecha musí být opatřena zábradlím
k zabránění pádu z výšky. I v českém království se požadavky na bezpečnost práce ujaly
velmi brzy. Už v roce 1300 vydal král Václav II. Pravidla k zajištění bezpečné práce
v dolech, která spočívala nejen v odvodňování a větrání šachet, ale i jejich výdřevě,
v omezení délky pracovní doby na 6 hodin (pokrokovost takového ustanovení je patrná při
srovnání s ustanovení maximální délky pracovní doby v roce 1884, kdy byla stanovena na
10 hodin denně) a také v počítání horníků před započetím směny a po jejím skončení.
Tento zákoník byl doplněn po 200 letech Jáchymovským horním řádem, který prvně
definoval pracovní úraz. Teprve o více jak dalších 300 let později byl vydán Živnostenský
řád, který nařizoval živnostníkům péči o ochranná zařízení strojů, aby jimi nebyli dělníci
ohroženi. Pro kontrolu byla záhy zřízena živnostenská inspekce (avšak ta navazovala na
již dříve ustanovenou tovární inspekci). Celý systém péče o zaměstnance za RakouskaUherska byl završen roku 1888 zákonem o úrazovém pojištění a zákonem o nemocenském
pojištění. Nově vzniklá Československá republika tyto osvícenecké zákony převzala
v nezměněné podobě, jen živnostenskou inspekci převedla pod ministerstvo sociální péče.
Výrazné změny se udály až v poměrně novodobé historii, kdy byl v roce 1961 vydán zákon
č. 65/1961 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který dozor nad bezpečností práce
vložil na orgán Revolučního odborového hnutí a o nedlouho později nahrazen zákonem č.
65/1965 Sb., zákoníkem práce. Tím se BOZP až do dnešních dní dostalo do závislosti na
pracovněprávní vztahy. S uvažovaným přistoupením České republiky do Evropského
společenství byl zákoníkem práce uvedený technik BOZP (ovšem bez jasně definovaných
předpokladů odborné způsobilosti) nahrazen odborně způsobilou osobou. Ta byla
zachována i v rámci nového vydání zákoníku práce – zákonem č. 262/2006 Sb., a blíže
uvedena v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
Zákon č. 309/2006 Sb., v § 9 odst. 3 stanovuje podmínky odborné způsobilosti k BOZP
s ohledem na počet pracovníků v dané organizaci, a to takto:
a) Zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly
v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti (bez definování, co to jsou
potřebné znalosti).
b) Zaměstnává-li zaměstnavatel 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly
v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně
způsobilými osobami.
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c) Zaměstnává-li zaměstnavatel více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci
rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.
Z pohledu tohoto zákonného ustanovení by každá státní organizace s více než
500 zaměstnanci měla mít jednu, ale s ohledem na předchozí ustanovení, spíše dvě
odborně způsobilé osoby.
Na tomto místě je vhodné uvést, že uvedená ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 309/2006
Sb., vychází ze směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti
a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, konkrétně čl. 7 a 8. V těchto článcích je uvedeno,
že:
-

členské státy mohou vymezit s ohledem na povahu činností a velikost podniku
kategorie podniků, u kterých může zaměstnavatel, je-li odborně způsobilý, převzít
sám úkoly uvedené týkajících se ochrany a prevence pracovních rizik v podniku
nebo zařízení (zdůrazněme rozpor požadavku „odborné způsobilosti“ s českým
požadavkem na „potřebné znalosti“, jak je uveden v § 9 odst. 3 písm. a) zákona
č. 309/2006 Sb.)
-

do českého právního řádu byl požadavek „odborné způsobilosti“ převeden jako
požadavek na „potřebné znalosti“ – viz ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) zákona
č. 309/2006 Sb.: zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může
zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti

-

členské státy musí vymezit nezbytné schopnosti a způsobilosti odborně způsobilých
osob (blíže ustanovení § 9 a 10 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády
č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné
způsobilosti).

-

členské státy mohou vymezit dostatečný počet odborně způsobilých osob (viz
ustanovení § 9 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 309/2006 Sb.):
-

zaměstnává-li 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik
sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně
způsobilými zaměstnanci

-

zaměstnává-li zaměstnavatel více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly
v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

Jiným rozporem je ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., který klade
zaměstnavateli za povinnost (nebo v jeho zastoupení odborně způsobilé osobě ve smyslu
odborného poradenství) zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného
ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. Výše uvedená směrnice Rady č. 89/391/EHS
však v čl. 7 odst. 5 zmiňuje, že musí být dostatečný počet odborně způsobilých osob
k provádění ochranných opatření a opatření k prevenci rizik s přihlédnutím k velikosti
podniku nebo závodu nebo rizikům, jimiž jsou zaměstnanci vystaveni, a k jejich rozložení v
rámci podniku nebo závodu. Při uvědomění si čl. 7 odst. 3, že nemá-li podnik nebo závod
STRANA 8 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA

dostatek odborně způsobilých osob na provádění ochranných opatření a opatření k
prevenci rizik v podniku nebo závodě, musí zaměstnavatel využít externích odborníků
(nikoli jejich nahrazení zaměstnavatelem s potřebnými znalostmi), je možné říci, že nikoli
prostý počet zaměstnanců je rozhodující pro stanovení potřebného počtu odborně
způsobilých osob, ale pouze a jedině charakter rizik a velikost podniku nebo závodu
(s velikostí závodu či podniku zákonitě roste i počet možných nebezpečí a rizik,
nebezpečnost prováděné práce, používaných materiálů, skladovaných látek apod. –
vyjádření velikosti prostým počtem zaměstnanců je zkreslením systémového pojetí
bezpečnosti práce).
Je zřejmé, že jistá nedůslednost v překlopení evropských požadavků v oblasti BOZP může
v podmínkách národní legislativy nabýt zcela odlišného pojetí a výkladu, a tím i odchylky
od vytyčeného cíle v rámci Evropské unie. A to jak celkového, tak i dílčích cílů k podpoře
včasného plnění hlavního cíle.
Požadavky BOZP jsou pro zaměstnavatele uvedeny jak v právních předpisech, tak
v technických normách. U obou druhů předpisů bez rozlišení, zda se jedná o národní či
mezinárodní předpisy. Některé právní předpisy přibližující požadavky na BOZP se této
oblasti věnují stěžejně, jiné nejsou cíleně zaměřeny na oblast BOZP. Takovéto předpisy
pak tvoří jisté pozadí k předpisům, které se oblasti BOZP věnují cíleně. Níže uvedený obr.
1 přibližuje přehled hlavních právních předpisů k problematice BOZP.

z 262/06
Zákoník práce

§ 101-103
povinnosti
zaměstnavatele

§ 104 OOPP,
MČDP, ON

z 309/06
další podmínky

nv 201/10
úrazy

pracoviště

kniha úrazů,
záznam
ohlašování,
zasílání
1. záznam o
úrazu
2. hlášení změn

z 373/11
pracovně lékařské služby
posudky

prostředí
prostředky,
zařízení
organizace
pracovní postupy
značky
rizikové faktory
zákaz výkonu
odborná
způsobilost

§ 105 úrazy

zdravotní
způsobilost
povinnosti
uznání nemoci
z povolání

3. klasifikace
zranění

§ 106 práva a
povinnosti
zaměstnance

§ 107-108
řešení otázek

z 258/00
ochrana veřejného zdraví
§ 30-34 hluk,
vibrace
§ 35-36
neioniz. záření
§ 37-38
kategorizace
§ 39-40 rizikové
práce
§ 41 azbest

z 174/68
státní odborný
dozor
§ 1-6a organizace, působnost
§ 6b VTZ

§ 44a-44b CHL
nv 290/95
NzP
seznam

v 79/13

v 537/06

prohlídky

očkování
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zvláštní odborná
způsobilost
mimo PPV
stavby

z 258/00

v 432/03
kategorizace
vymezení
zařazování
hodnoty
hlášení prací
1. kritéria
kategorizace
1. kritéria
kategorizace
2. hodnoty

nv 272/11
hluk, vibrace
vymezení
hluk: limity,
hodnocení
vibrace: limit
měření a
hodnocení
1. prahy slyšení

nv 291/15
neioniz. záření
vymezení
zjišťování a
hodnocení
opatření,
informace
dokumentace,
značky
optické záření

1. prahy slyšení

optické záření

2. korekce hluku vnitřní prostř.
3. korekce hluku vnější prostředí
4. impulsní hluk
5. korekce
vibrací

1. hodnoty 0300GHz
2. hodnoty UV,
VF
hodnoty laser

v 18/79
VTZ
vymezení
zkoušky
technik
topiči
zkoušky

v 19/79
VZZ
vymezení
zkoušky
technik

v 73/10
VEZ
vymezení
1. skupiny
2. členění

v 21/79
VPZ
vymezení
technik
provoz

v 50/78
odb. způs.
v elektrotech.
kvalifikace

v 85/78
revize PZ

v 91/93
nízkotlaké
kotelny
vymezení

povinnosti

kontrola

zápočet

revize

v 50/78
zkoušky

v 85/78
zkouška

osvědčení

technik

v 48/82
technická
zařízení
obrábění kovů
(zařízení)
obrábění dřeva
(zařízení)
lisování, stříkání
(zařízení)
v 48/82
zakružování a
rovnání
kování
bucharem

vymezení

projektová
dokumentace
dokumentace
kotle
v 91/93
zřizování
kotelen
technické
požadavky
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1. praxe

osvědčení

2. vzdělání
3. osvědčení

provozní řád

válcování
materiálu
potiskování
formování
slévání
odlitky
svařování
tepelné
zpracování
moření kovů

prací stroje,
sušení
tlakové zařízení
tlakové nádoby
stlačování plynů
plynová zařízení
průmyslové pece
elektrická
zařízení
nářadí a prac.
pomůcky

zásobování
vodou
sanitární
zařízení
pomocná
zařízení
úklid

5. limity fyzické
zátěže
6. větrání, čistota
ovzduší
7. skupiny biologických
činitelů

malování

8. dosahy HK

zobrazovací
jednotky
nebezpečné
látky,
nebezpečné
záření
prostor pro práci
s biologickými činiteli
(zdrav., vet)

1. hodnocení
zátěže teplem
2. teplota
vzduchu – ON
3. mikroklimatické podmínky
4. expozice
olovem –
činnosti

9. přípustné síly
pro
ovladače

v 180/15
zakázané práce
vymezení
zákaz ženám

nv 495/01
OOPP, MČDP
určení OOPP
požadavky
OOPP
1. tabulka
vyhodnocení
2. výčet OOPP

nv 406/04
nebezp. výbuchu
vymezení
opatření

nv 495/01
3. práce
k OOPP
4. práce
k MČDP,

nv 406/04
dokumentace

povinnosti
provozní deník

z 309/06
další podmínky

nv 361/07
podmínky ochrany zdraví
vymezení
azbest:
rizikové faktory
mikroklimatické
podmínky:
teplo, chlad,
ON
CHL:
limity, hodnocení rizika
požadavky,
opatření
informace,
postupy
karcinogeny,
mutageny,
látky toxické
reprodukci

nv 375/17
značky a signály
požadavky
tvary značek

z 309/06

hodnocení,
opatření
fyzická zátěž:
celková,
lokání,
pracovní
poloha,
manipulace
s břemeny,
psychická
zátěž
zraková zátěž
biologičtí
činitelé
bezpečnostní
přestávky

nv 168/02
doprava
vymezení
1. silniční
doprava
použití
2. vnitrozemské
plavby
1. tabulka
3. letecká
barev a signálů, doprava
nv 375/17
nv 168/02
vyobrazení
4. drážní
značek
doprava

větrání vč.
nuceného
ohřívárna
prostory:
výška, objem,
plocha,
ovladače,

zákaz
mladistvým
1. těhotné
v 180/15
2. mladiství
3. chlapci
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nv 362/05
pád z výšky či do
hloubky
vymezení
ochrana
- konstrikce
- OOPP
- žebříky
- pád materiálu
- zajištění pod
místem práce
- střecha
- dočasné
konstrukce
- shazování

4. dívky

doporučená
množství

2. další
požadavky

nv 591/06
staveniště stroje, zařízení
vymezení

nv 101/05
pracoviště, prac.
prostředí
vymezení

nv 378/01
stroje, zařízení,
nářadí
minimální
požadavky
oprava,
obsluha
ochranná
zařízení
1. zdvih
břemen a osob
2. zavěšená
břemena

nv 27/02
chov zvířat

nv 339/17
práce v lese

režim práce

vymezení

1. koně

organizace
práce
- pěstění

zhotovitel

požadavky

koordinátor

- stabilita staveb

3. prasata,
ovce, kozy
4. drůbež

- těžba, polomy

- instalace

3. pojízdná
zařízení
4. plynulá
doprava nákladů
5. stabilní
skladovací
zařízení
sypkých hmot

5. ryby

- dříví

6. psi

- práce ve
výškách

1. požadavky
na staveniště
2. požadavky
na stroje a
nářadí
3. organizace
práce
4. oznámení o
zahájení
5. plán

2. skot

- pila

7. kožešinová
zvěř
8. včely

- přerušení práce
- krátkodobé
práce
- školení

- střecha, příčky,
stěny,
stropy, podlahy,
dveře
- škodliviny
ovzduší
- komunikace
- údržba dopr.
prostředků
- skladování,
manipulace
s břemeny
- sklad PHM
- nízkotlaká
kotelna

Poznámka:
Uvedená mapa přibližuje základní předpisy k bezpečnosti práce, nikoli všechny právní předpisy či právní předpisy, které stanovují
některé povinnosti osobám mimo pracovněprávní vztah

obr. 1
mapa právních předpisů BOZP

Na rozdíl od mapy právních předpisů BOZP (obr. 1) je v příloze č. 2 uveden soupis
důležitých právních a technických předpisů vztahujících se k BOZP. Ten vychází
z evropského pojetí BOZP, které bylo transformováno do českých právních předpisů a je
doplněno ustanoveními článků technických norem.
Z obr. 1 je patrné, že plnění požadavků právních předpisů na pracovištích zaměstnavatele
si nemůže dělat zaměstnavatel sám, nemá-li k tomu potřebnou odbornou způsobilost. Tu
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zpravidla nemají ani jeho vedoucí pracovníci, jejichž prostřednictvím zaměstnavatel
zajišťuje BOZP na svých pracovištích. To neznamená, že nemohou intuitivně zajistit
některé z podmínek bezpečného výkonu prací. Takovýto přístup však nezaručí a ani
nemůže zaručit splnění všech podmínek bezpečného výkonu práce jednotlivými
zaměstnanci. V takovémto případě ani kontrola zajištění BOZP těmito vedoucími
pracovníky nenabývá vhodné kvality. A prověrka BOZP vykonaná za účasti odborně
způsobilé osoby 1x ročně, nemůže tento výpadek průběžného řízení BOZP vedoucími
pracovníky na jednotlivých pracovištích, nahradit. Odborně způsobilá osoba musí být
přítomna na pracovištích zaměstnavatele častěji, musí podchytit jak vrcholové vedení
zaměstnavatele, tak střední a nižší management, ale i jednotlivé pracovníky, bez jejichž
dodržování nastavených pravidel není možné vybudovat žádný funkční systém řízení
BOZP.
Je na místě zdůraznit, že pojem kontrola BOZP (jak je běžně užívaný, a dnes často
zaměňovaný za pojem audit BOZP – viz níže) není totožný s pojmem prověrka BOZP (jak
je uveden § 108 odst. 5 v zákoníku práce). Jakkoli nejsou tyto pojmy nijak blíže definovány
v právním řádu, lze s použitím manažerského přístupu a manažerských rolí dovodit, že:
a) kontrola BOZP
−

je nedílnou součástí řízení a vedení lidí:

−

provádí ji konkrétní vedoucí pracovník na úseku své pravomoci a odpovědnosti:
- na konkrétním pracovišti: dílna, laboratoř, výrobní hala, kancelář,
- může sloužit jako částečný podklad pro vyhledávání a hodnocení rizik při práci na
daném pracovišti, pracovním místě, při výkonu konkrétní činnosti s konkrétním
materiálem či nářadím nebo technickým zařízením (tuto činnost provádí
zaměstnavatel prostřednictvím odborně způsobilé fyzické osoby v prevenci rizik
– pojem kontrola tak není zaměnitelný za pojem vyhledávání a prevence rizik);

−

na výsledky kontroly navazuje přijímání opatření:
- korekčních (úprava daného stavu do podoby zamýšleného a očekávaného stavu),
a
- navazujících (pokračování k vytyčenému cíli);

−

nabývá zjišťovacího charakteru,
- zda stav pracovišť, technických zařízení, výkon pracovních postupů odpovídá
stanoveným požadavkům,
- je vhodné předem definovat konkrétní prvky bezpečnosti, které mohou být
vedoucím pracovníkem kontrolovány bez významnějších a hlubších odborných
znalostí (toto definování však musí učinit odborně způsobilá osoba na základě

STRANA 13 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA

znalosti výkonu činností, práce a provozů – tj. optimálně v úzké spolupráci
s vedoucím daného pracoviště),
- zjištěný stav se porovnává s požadavky právních a ostatních předpisů (opět
definovaných odborně způsobilou osobou, v rámci definování prvků bezpečnosti);
−

k zajištění vhodného provádění kontroly BOZP vedoucími pracovníky by měl
zaměstnavatel zajistit jejich vhodné proškolení odborně způsobilou osobou (není
stanoveno v žádném právním či technickém předpise);

b) prověrka BOZP
−

je zajišťována zaměstnavatelem ve smyslu zákoníku práce jím stanovenou komisí:
- v dohodě s odborovou organizací
- a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP;

−

členem komise musí být odborně způsobilá fyzická osoba v prevenci rizik5;

−

provádí se na všech pracovištích zaměstnavatele, se zaměřením na
- podmínky pracovního prostředí (budovy, pracoviště, pracovní místo),
- technická zařízení a vybavení,
- pracovní postupy, vč. dostupnosti relevantních informací k BOZP,
- způsobilost osob,
- vedené dokumentace (aktuálnost, dostupnost, čitelnost);

−

má zjišťovací charakter (definování skutečného a požadovaného stavu – viz výše);

−

má komplexní charakter
- definuje se závadový stav a odpovědnost,
- definuje se porušení existujícího souboru opatření (nastavení systému řízení
BOZP a jeho uplatňování všemi pracovníky, i vedoucími pracovníky, v praxi);

−

zjištěné nedostatky odstraňuje zaměstnavatel (nikoli jeho vedoucí v rámci plnění si
svých povinností) prostřednictvím svých podřízených pracovníků.

Organizování prověrek BOZP má jistou zvláštnost. Tou je definování podmínky jejího
provedení ustanovením § 108 odst. 56, který slučovací spojkou limituje provedení prověrky
BOZP za podmínky dohody s odborovou organizací a souhlasu zástupce zaměstnanců pro
5

Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 písm. d) musí zaměstnavatel zajistit (neplní-li si úkoly v prevenci rizik sám)
účast odborně způsobilé fyzické osoby při pravidelném hodnocení stavu a úrovně bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
6
Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem
zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.
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BOZP. Při absurdní představě, že odborová organizace dohodu neuzavře, vyvstává
otázka, zda lze vykonat prověrku BOZP bez účasti zástupců odborové organizace. Anebo
může nastat případ, že odborová organizace dohodu uzavře, ale zástupce zaměstnanců
pro oblast BOZP nevyjádří svůj souhlas (není definována forma takového souhlasu). Opět
by tak k prověrce BOZP nemělo dojít, nebo by nebyla provedena na všech pracovištích
(zástupce zaměstnanců by komisi na „své“ pracoviště nevpustil) a tak vlastně
zaměstnavatel nenaplnil základní požadavek zákoníku práce.

3.2.2 Systém managementu BOZP
Systém managementu BOZP byl donedávna prezentován systémovou normou
ČSN OHSAS 18001, která byla 21. 3. 2018 nahrazena normou ISO 45001. Ve smyslu této
normy se řídí budování, implementace, dodržování, dokladování a hodnocení systému
managementu BOZP. Za něj je odpovědný vrcholový management (v pojetí právních
předpisů je odpovědný zaměstnavatel, přičemž BOZP je nedílnou součástí povinností
všech vedoucích zaměstnanců), norma výrazně podporuje spoluúčast zaměstnanců na
řešení otázek BOZP, zdůrazňuje vzájemnou komunikaci, potřebu předávání včasných
a vhodných informací, potřebu školení (obdobně jsou uvedeny požadavky na komunikaci,
školení, předávání informací, umožnění přístupu k předání postřehů, námitek a námětů
v zákoníku práce) zdůrazňuje spolupráci se zástupci zaměstnanců a odborovými
organizacemi (obdobně zákoník práce), aj. Systémová norma tak v rámci celého světa
zavádí obecné požadavky na řízení BOZP tak, jak jsou obsaženy v právních předpisech
BOZP České republiky a dále je rozvíjí, neboť systém managementu BOZP – systém řízení
BOZP je ve smyslu systémové normy o něco více, než jen pouhé plnění požadavků
právních a technických předpisů (to je jen nezbytná součást budovaného systému
managementu BOZP) – blíže viz příloha č. 3.
Se systémy managementu je spojeno jejich hodnocení, které probíhá jako
c) audit
−

jde o systematický, nezávislý, dokumentovaný proces
- k získání důkazů
- a jejich objektivní hodnocení,

−

k potvrzení shody s požadavky systémové normy:
- zvažuje se rozsah plnění požadavku normy;

−

zaměstnavatel přijímá opatření k odstranění zjištěných neshod:
- hledá se systémová příčina neshody s požadavkem normy,
- definuje se přímé pochybení osob při výkonu činností, oprávnění, odpovědnosti a
dopad takového pochybení na systém managementu BOZP, na řídicí procesy.
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Rozdíl mezi systémem řízení BOZP v rámci plnění požadavků právních předpisů a plněním
požadavků systémové normy je v tom, že plnění požadavků právních a technických
předpisů je jakýmsi manažerským přístupem, nezbytným základem při plnění povinností
zaměstnavatele na úseku BOZP. Takovýto přístup je však zcela nedostatečný pro plnění
požadavků systémové normy. Jakkoli je plnění požadavků relevantních právních předpisů
a technických norem neopomenutelným základem pro vybudování systému managementu
BOZP, je pouhou částí mnoha jiných požadavků. Základní rozdíl lze přiblížit např. v pojetí
analýzy rizik. Ve smyslu zákoníku práce musí zaměstnavatel vyhledávat a vyhodnocovat
rizika, přijímat vhodná opatření a vést o tom dokumentaci. Vrcholový management podle
systémové normy musí provádět analýzu rizik a příležitostí a přijímat vhodná opatření. O
tom musí vést dokumentaci. Ačkoli se na první pohled zdá, že jsou si požadavky
rovnocenné, opak je pravdou. Bezpečnost práce požaduje vyhodnocení rizik, která
vyplývají z definovaných nebezpečí či rizikových faktorů. Systémová norma však očekává
hodnocení rizik z požadavků a očekávání všech zainteresovaných stran. Což jsou různí
dodavatelé, zákazníci, dozorové a státní orgány, právní a jiné předpisy, ale i vlastní
odborová organizace s kolektivní smlouvou, vlastní zaměstnanci, vlastní vedoucí
zaměstnanci, potřeby a očekávání vyplývající z plnění dodavatelsko-odběratelských vtahů,
z plnění požadavků právních předpisů definujících zdraví neohrožující pracovní prostředí
zaměstnanců, a mnohé jiné. Je zřejmé, že analýza rizik a příležitostí, jak ji pojímá technická
norma je daleko komplexnější. O komplexnosti požadavků systémové normy vypovídá i
požadavek na vedení dokumentace – tzv. dokumentované informace, kam patří:
-

Rozsah systému řízení BOZP

-

Politika BOZP

-

Předávání pravomocí a odpovědností

-

Posouzení rizik, metodika a kritéria hodnocení

-

Právní požadavky a další požadavky

-

Cíle BOZP a plány k jejich dosažení

-

Důkazy o způsobilosti pracovníků

-

Provedená sdělení, informace (je-li to vhodné)

-

Plánování a jeho naplnění

-

Řízení změn

-

Odstranění nebezpečí a snížení rizik

-

Výsledky monitorování, měření, analýz a hodnocení

-

Hodnocení shody

-

Program a výsledky auditu
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-

Přezkoumání vedení

-

Popis a řešení incidentů a neshod a přijatá následná opatření

-

Výsledky přijatých opatření a nápravných opatření, včetně jejich účinnosti

-

Prvky a projekty neustálého zlepšování

Z přehledu je patrné, že mnohá dokumentovaná informace překračuje hranice požadavků
právních předpisů, že zpravidla požaduje větší rozsah plnění, než je požadováno právním
předpisem, že požaduje systémový přístup managementu, který je řízeným a plánovaným
procesem, nikoli jen pouhou manažerskou reakcí na zjištěný stav.
Proto pod pojmem „systém řízení BOZP“ budeme rozumět vytvoření systému řízení plnění
souhrnu relevantních požadavků právních a technických norem, nikoli vytvoření a zavedení
systémového řízení BOZP ve smyslu systémové normy.

4 Dílčí hodnocení teoretické části projektu, přehled výstupů
Ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., § 9 odst. 3 písm. c) by každá státní organizace s více
než 500 zaměstnanci měla mít jednu nebo více odborně způsobilých osob.
Systém řízení BOZP ve smyslu technické – systémové normy ISO 45001 značně přesahuje
rámec organizace prevence rizik v oblasti BOZP tak, jak je stanoven právními a
technickými předpisy. Z tohoto pohledu nelze požadavky systémové normy použít a plnění
dílčích požadavků právních a ostatních předpisů – viz příloha č. 2 nelze označit za systém
řízení BOZP, neboť je takové označení zavádějící – blíže viz příloha č. 3.
Pojem systém řízení BOZP tak lze v rámci tohoto projektu zúžit na samotné řízení BOZP,
tj. zákoníkem práce definované pravomoci a odpovědnosti vedoucích pracovníků
zaměstnavatele a odpovědnost zaměstnavatele, jak se vztahují k vykonávané práci. A tou
by byla práce ve významně bezpečných pracovních prostředí (kancelářské prostory),
prováděná při obsluze méně rizikových technických zařízeních (kancelářská technika), při
provádění práce s minimální rizikovostí (kancelářská práce). Nicméně, i tak je nutné zmínit
rizikovější pracovní postupy (manipulace s břemeny) a používání rizikovějších technických
zařízení (nářadí, vyhrazená technická zařízení), ve specifických pracovních prostorech
(kuchyň, popř. dílna).
Tím se vize poměrně jednoduchého nastavení organizace BOZP u státní organizace s více
než 500 zaměstnanci mírně zkomplikuje. A přitom stále nebude pokrývat požadavky na
BOZP pro některé státní organizace, státní podniky či podniky se státní nebo polostátní
účastí. Zde je možnost nárůstu množství vyskytujících se rizik, kterému musí dokumentace
BOZP plně odpovídat. V projektu tak budou vytvořeny metodiky pro provedení takových
základních činností, které budou uplatnitelné v širokém okruhu definovaných organizací a
nebudou sloužit jen úzké potřebě v rámci specifických činností dané organizace. Metodiky
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tak nebudou vyčerpávajícím návodem pro odborně způsobilé osoby v rámci všech podniků,
v rámci celé šíře BOZP, ale budou účelově cíleny na předmět projektu.
S ohledem na charakteristiku státních organizací s více jak 500 zaměstnanci lze tvrdit, že
tyto organizace musí mít tak jako ostatní zaměstnavatelé:
-

Organizaci BOZP na pracovištích (stanovení odpovědností, pravomocí, oprávnění,
periodicit jednotlivých činností – prohlídky BOZP, pracovnělékařské prohlídky,
školení, …) – viz příloha č. 4

-

Analýzu rizik (s přehledem nebezpečí, rizikových faktorů) – příloha č. 5

-

Návrh opatření ke snížení odhaleného rizika – příloha č. 6

-

Seznam, popř. zásady pro přidělení OOPP, MČDP, ON – viz příloha č. 7

-

Kategorizaci prací – viz příloha č. 8

-

Knihu úrazů – viz příloha č. 9

-

Průvodní a provozní dokumentaci k technickým zařízením

-

Místní řád skladu – viz příloha č. 10

-

Seznam chemických látek – viz příloha č. 11

-

Bezpečnostní listy chemických látek

-

Písemná pravidla k používání chemických látek – viz příloha č. 12

-

Protokol o nezařazení – viz příloha č. 13.

Pro zjednodušení a zpřehlednění periodických povinností na úseku BOZP, zvláště ve
vztahu k provozování technických zařízení, je vhodné vyhotovit lhůtník revizí a kontrol –
blíže viz příloha č. 14.
Další dokumentace BOZP je vztažena ke specifickým činnostem organizace a vyplývá
z jejich rizik, např.:
-

Stanovení vnějších vlivů

-

Dokumentace o ochraně před výbuchem

-

Evidence zaměstnanců pracujících v kontrolních pásmech

-

Evidence zaměstnanců vykonávajících rizikové práce

-

Místní provozně bezpečnostní předpisy (např. Místní provozní bezpečnostní předpis
pro provozování dopravy, provozní dokumentace pracoviště, …)

-

Evidence zaměstnance s uznanou nemocí z povolání

-

Identifikační list nebezpečného odpadu.

STRANA 18 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA

Souhrnný přehled požadované dokumentace vedené zaměstnavatelem ve smyslu
požadavků právních předpisů (není uvedena dokumentace vedená podle požadavků
technických předpisů) je uveden v příloze č. 15.
Všem definovaným prvkům BOZP musí odpovídat nastavený systém organizace BOZP
(zpravidla souhrnným interním dokumentem Směrnice BOZP), a systém školení. Ten
sestává z periodického školení zaměstnanců v periodách stanovených s ohledem na
závažnost pracovních úkonů či nebezpečnost manipulovaných surovin, materiálů či
technických zařízení. Vždy však musí být učiněno vstupní školení zaměstnance – viz
příloha č. 16.

5 Případové studie
Po definování základních teoretických přístupů bylo přikročeno k ověřování způsobu řízení
BOZP v praxi. Přitom bylo vytipováno několik pracovišť, která byla se souhlasem
odpovědných pracovníků navštívena, a byly získány podklady. Získání podkladů
odpovídalo možnostem v rámci jisté úrovně utajení interních informací a míře ochoty vůbec
takové materiály poskytnout. Odpovědní pracovníci předpokládají nejen možné zneužití
takových materiálů, ale zároveň je považují za jisté know-how své či své společnosti a
pochopitelně si nepřejí jejich jakékoli uveřejnění.

5.1 Česká pošta, státní podnik
Česká pošta je zástupcem státní organizace, která zaměstnává více jak 500 zaměstnanců.
Navíc působí v rámci celé České republiky a její zaměstnanci pracují v podmínkách
kategorizace práce od 1. kategorie po 3. kategorii. Práce tak nabývá velké rozmanitosti
hrozeb, nebezpečí a rizik. Tomu odpovídá i struktura zajištění BOZP a samotná
dokumentace.
Základním dokumentem BOZP je směrnice BOZP, pod názvem „Zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci“. Směrnice je verzovaným dokumentem, nyní platí verze 3.0 SM6/2015 z 11. 8. 2016 – viz obr. 2
Směrnice na 24 stranách přibližuje organizaci BOZP ve struktuře:
1. Úvodní ustanovení
2. Organizace zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČP
3. Povinnosti organizačních jednotek ČP
4. Povinnosti vedoucích zaměstnanců
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5. Povinnosti zaměstnanců
6. Povinnosti odboru BOZP a PO
7. Kontrolní činnost v oblasti BOZP (definování druhů a termínů)
8. Dokumentace BOZP (s definováním místa – pracoviště uložení)
9. Školení zaměstnanců o BOZP (specifikace druhů a termínů školení interních i externích
zaměstnanců)
10. Zajištění bezpečnosti technických zařízení a vyhrazených technických zařízení
11. Řízení silničních motorových vozidel

Obr. 2
Směrnice BOZP

12. Bezpečnost na pracovištích České pošty (jak obecně, tak definovány po jednotlivých
druzích pracovišť)
13. Přidělování a používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a mycích
a čisticích desinfekčních prostředků (MČDP)
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Obr. 3
Seznam příloh směrnice BOZP

14. Související dokumentace (definování interních předpisů a právních předpisů
vztahujících se k problematice BOZP a PO)
15. Přílohy (definuje 12 samostatných příloh) – viz obrázek 3.

Obdobným způsobem je zajištěna např. i organizace požární ochrany – viz obr. 4
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Obr. 4
Směrnice PO

Organizaci BOZP zastřešuje ředitel České pošty, s. p., který má ve své přímé podřízenosti
sekci bezpečnosti, jehož součástí je i odbor BOZP a PO – viz obr. 5.

Ředitel s. p.

5 různých divizí

úseky

sekce bezpečnosti

odbor BOZP a PO
+ další 3 odbory

úseky

sekce

Obr. 5
Nástin organizační struktury
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Samotný odbor BOZP a PO sestává z celkového počtu 30 zaměstnanců, kteří jsou zároveň
jak OZO PO, tak i odborně způsobilé osoby požární ochrany. Jejich působnost je
teritoriálně omezena na oblast, ve které působí. Pro potřeby České pošty je Česká
republika rozdělena do celkem sedmi oblastí:
-

Střední Čechy a Praha

-

Severní Čechy

-

Jižní Čechy

-

Západní Čechy

-

Východní Čechy

-

Severní Morava

-

Jižní Morava.

Pracovníci BOZP vykonávají ve svých oblastech kontrolní a poradenskou činnost společně
s vedoucími pošt a dalších útvarů podniku. Při své práci spolupracují i s jednotlivými
zaměstnanci a členy odborových organizací. Jen jedna z odborových organizací má
jednoho pracovníka, který zastává pozici svazového inspektora (má odbornou způsobilost
v prevenci rizik). Tento svazový inspektor vykonává kontrolu v rámci celé České republiky.
Ostatní odboroví pracovníci vykonávající kontrolní činnost odborů na úseku BOZP nemá
pro tuto činnost žádnou odbornou kvalifikaci.
Pro potřeby věcného a urychleného řešení případů zjištěných neshod je důležité, že
základní linie řešení problému je vedoucí pracovník odboru BOZP a PO, který přísluší do
sekce bezpečnosti, přímo podřízené řediteli státního podniku. Tak je zajištěna pružná
a odborně relevantní správa problematiky BOZP s jasným rozdělením odborné
kompetence (vedoucí odboru BOZP a PO), řídicí kompetence (vedoucí sekce bezpečnosti)
a odpovědnosti (ředitel státního podniku).

5.2 Fond dalšího vzdělávání
Fond dalšího vzdělávání je poměrně malá organizace čítající několik desítek zaměstnanců.
Nicméně její struktura zahrnuje odloučená pracoviště na území celé České republiky, což
se odráží i v samotné organizaci BOZP.
Organizační struktura odpovědností a pravomocí byla stanovena jednoduše:
-

za BOZP odpovídá statutární orgán (zaměstnavatel), ředitel FDV;

-

organizační pravomoci a odpovědnost má vedoucí odboru ekonomické správního;

-

výkonné pravomoci má vedoucí hospodářské správy, který zajišťuje plnění úkolů na
úseku BOZP podle pokynů externí OZO PR.
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OZO PR stanovila pro všechny pracovníky FDV jednotnou organizaci BOZP. Její zásady
byly promítnuty jak do aktualizované směrnice BOZP, tak do nově koncipovaných
13 samostatných příloh (jedna z příloh byla převzata a aktualizována z předchozí směrnice
BOZP) – viz obr. 6. Samotná směrnice BOZP má následující strukturu:
Část I. Úvodní, obecná a základní
ustanovení
čl. I.
Změny v dokumentu
čl. II. Definice pojmů a zkratek
čl. III. Úvodní a obecná ustanovení
Část II. Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci
čl. I.
Organizace bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci
čl. II. Povinnosti ředitele FDV
čl. III. Povinnosti vedoucích
zaměstnanců
čl. IV. Povinnosti zaměstnanců FDV
čl. V. Dokumentace k BOZP

čl. VI.
čl. VII.
čl. VIII.
čl. IX.

Odborná způsobilost
Školení BOZP
Kontrolní činnost
Orientační zkoušky na návykové
látky / alkohol
čl. X. Pracovní úrazy
čl. XI. Odpovědnost za škodu
čl. XII. Lékařská preventivní péče
čl. XV. Kategorizace prací
čl. XVI. Poskytování OOPP
Část III. Závěrečná a další ustanovení
čl. I.
Závěrečná ustanovení
Část IV. Přílohy
13 samostatných příloh

Obr. 6
Titulní strana směrnice BOZP
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U zaměstnavatele působí dvě místní odborové organizace, jejichž působení bylo ve
směrnici zmíněno (např. že ředitel FDV spolupracuje při řešení otázek BOZP
s odborovou organizací – viz část II, čl. I/2/f. směrnice BOZP, či že spoluvytváří poradní
orgán ředitele pro oblast BOZP – viz část II, čl. II/3/b. směrnice BOZP, nebo že se
účastní prověrek BOZP – viz část II, čl. VIII/1/a. směrnice BOZP, aj.). Zástupci odborů
byli posléze zahrnuti i do školení vedoucích zaměstnanců, k zajištění lepší součinnosti
s vedoucími zaměstnanci a k získání základního přehledu o povinnostech vedoucích
zaměstnanců a jejich odpovědnosti při organizování zásad bezpečné a zdraví
neohrožující práce.

5.3 Léčebné Lázně Bohdaneč
Léčebné lázně Bohdaneč zaměstnávají 330 pracovníků na hlavní pracovní poměr,
další pak na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Celkem
v léčebných lázních působí na 600 zaměstnanců, kteří se starají o cca 3000
návštěvníků, tj. poskytují ubytovací, stravovací a lázeňské služby.
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Obr. 7
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Obsahová struktura směrnice Řízení BOZP

K zajištění oblasti BOZP spolupracují s externí OZO PR, nicméně mají vlastní určenou
osobu, která oblast BOZP zajišťuje a realizuje podle odborných požadavků, analýz
a návrhů OZO PR. Tento pracovník se odpovídá jednatelce společnosti.

Obr. 8
Obsahová struktura směrnice Řízení BOZP

Dokumentace BOZP je zpracována komplexně a zohledňuje všechny aspekty činnosti
zaměstnavatele. Výrazně pozitivním prvkem je stanovení odborné způsobilosti
školitelů _ viz obr. č. 8. Ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 je zaměstnavatel povinen
zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Ve
smyslu § 103 odst. 3 je povinen určit i obsah a četnost školení. To vše s cílem zajistit,
aby práci vykonávali zaměstnanci s dostatečnou odbornou způsobilostí. Nicméně,
žádné z ustanovení nedefinuje, jakou odbornou způsobilost má mít školitel, kdo je
vhodným odborníkem pro dané školení. Což platí obecně, vyjma školení k nakládání
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s některými druhy chemických látek7, či školení z poskytování první pomoci. Přitom
právě na odbornosti školitel záleží, jaké informace budou školeným zaměstnancům
poskytnuty. Je zřejmé, že záleží na osobě školitele a jeho praktických dovednostech
zaujmout školené, přiblížit obsah školení jejich potřebám a podmínkám jejich
pracovišť, nicméně ohlídání dostatečné odbornosti školitele je neopominutelným
faktem, který by neměl zůstávat jen na bedrech zaměstnavatele. K takové úpravě by
mohl posloužit zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, který v §
11 uvádí zvláštní odbornou způsobilost, aniž by v nějaké své příloze definoval příklady
takové způsobilosti (např. obsluha stavebních strojů, vyhrazených technických
zařízení aj.).

7

Nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými směsmi smí školit jen pracovníci
s odborností ve smyslu ustanovení § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví;
školení osob určených k poskytování první pomoci a organizování evakuace má školit ve smyslu
ustanovení § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, poskytovatel pracovnělékařských
služeb
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Obr. 9
STRANA 29 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

Kniha regálů s definováním struktury kontroly

Příkladem komplexního pojetí BOZP může být Kniha regálů, která obsahuje jak
strukturu a četnost kontrol, se stanovením osoby určené k provedení kontroly – viz obr.
č. 9, ale i záznamový arch provedení této kontroly – viz obr. č. 10. Vzhledem ke
konkrétnímu definování jednotlivých položek kontroly není nutné vypisovat, co bylo
kontrolováno a zápis se omezuje již jen pouze na uvedení data provedení a celkového
výsledku kontroly.

Obr. 10
Kniha regálů – záznam o kontrole

Co se týče samotné hierarchie organizace BOZP u společnosti, odpovědnost má
jednatelka společnosti, jako její statutární zástupce. Ta využívá externího poradce –
OZO PR, která navrhuje systém zajištění BOZP ve společnosti a strukturu vedené
dokumentace, včetně její obsahové stránky. OZO PR tak přebírá odpovědnost za
soulad realizovaných činností společnosti s požadavky právních předpisů. Jednotliví
vedoucí zaměstnanci a samotní zaměstnanci pak uplatňují navržený systém a
zavedené požadavky na bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce při výkonu
činností. Pro vedení, shromažďování a uchovávání vzniklých dokladů o prováděných
termínovaných činnostech má společnost zřízeného vlastního pracovníka. Ten se
stará o plnění jednotlivých termínů periodických činností, o kontakt s odborně
způsobilou osobou a předávání vhodných informací o stavu a změnách v oblasti
BOZP.
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5.4 Ministerstvo financí
Organizační struktura ministerstva financí je poměrně složitá. Vedle vlastních
ministerských budov (5 objektů) patří do organizace a tedy úseku řízení BOZP, a stejně
tak i požární ochrany, i jednotlivé finanční úřady, celní správa, tiskárna státních cenin,
objekt Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nebo objekt GSA.
Organizační struktura je tak vymezena celorepublikovou sítí pracovišť s různorodou
definicí rizik z prováděných činností, která významnou měrou překračují rizikovost
práce administrativního pracovníka vlastních ministerských budov. Z pohledu BOZP
jde o správu několika objektů ministerstva a desítek detašovaných pracovišť.
Odpovědnost za BOZP a PO byla organizačním řádem převedena na odbor
Bezpečnosti a krizového řízení a jejího ředitele, který je – jehož útvar je v přímé
podřízenosti ministryně. Ředitel odboru metodicky řídí, zajišťuje a kontroluje plnění
úkolů v oblasti BOZP, stejně tak i v oblasti požární ochrany, na ministerstvu a
v resortních organizacích. Ředitel odboru tak má nejen vrcholovou odpovědnost za
BOZP, ale je zároveň pověřen přímým řízením a organizací BOZP, tj. má zároveň jak
vrcholovou odpovědnost za oblast BOZP, tak přímou odpovědnost a příslušnou
funkční pravomoc ke změně systému, jeho navození, stejně tak zajištění správného
chodu tohoto systému. K tomu využívá vedoucího odboru krizového řízení, který
spolupracuje s OZO PR.
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Obr. 11
Obsahové zaměření Směrnice ministra financí k prevenci rizik v BOZP

K zajištění definování a implementace požadavků BOZP definovaných právními
a technickými předpisy mělo ministerstvo vlastního pracovníka – referenta státní
správy, který měl složenu zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik. Ten při
výkonu své činnosti jednal přímo s vedoucím odboru krizového řízení, popř. přímo
s vedoucím odboru Bezpečnosti a krizového řízení. Referent státní správy nebyl
v pozici vedoucího pracovníka, neměl žádná oprávnění v rámci výkonu dohledu nad
BOZP vůči zaměstnancům ministerstva. Jeho podřízení nejnižší úrovni hierarchické
struktury organizace se jevilo jako nedostatečné, neboť odborně způsobilá osoba
vykonává činnosti za zaměstnavatele a je jeho poradcem, čemuž by mělo odpovídat i
její postavení v organizační struktuře. Později byl tento interní pracovník nahrazen
externí OZO PR, která prostory ministerstva navštěvuje cca 4x do měsíce a využívá
referenta oddělení krizového řízení jako osobu, která za ministerstvo koordinuje
aktivity na úseku BOZP.
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5.5 Ministerstvo zdravotnictví
Na ministerstvu zdravotnictví také využívají služeb externí OZO PR, která o
problematice BOZP jedná s pracovníkem z oddělení hospodářské správy. Prohlídku
prostor budovy ministerstva provádí společně v měsíčních intervalech a dohodnou se
na způsobu a termínu odstranění zjištěných nedostatků.
Struktura organizačního zabezpečení oblasti BOZP je jednoduchá:
-

vrcholovou odpovědnost za BOZP nese ministr jako zaměstnavatel,

-

organizační pravomoci jsou svěřeny náměstkovi ministra

-

výkonné pravomoci jsou svěřeny vedoucímu oddělení hospodářské správy,
který mj. koordinuje úkoly na úseku BOZP a požární ochrany.

Na organizování konkrétních akcí BOZP, které se dotýkají konkrétních zaměstnanců,
participuje personální oddělení.

5.6 Flexfill
Pro porovnání organizace BOZP u státních a příspěvkových organizací s organizací
BOZP u výrobní právnické osoby, byla vybrána společnost Flexfill. Specifikem
společnosti je její nadnárodní organizace. Statutární orgán sídlí ve Velké Británii, velký
vklad do společnosti učinila společnost NCH Distribution ze Spojených států
amerických. Nicméně, obě firmy v České republice zastupuje český občan na pozici
jednatele – statutárního orgánu. Tento pracovník i podepisuje a schvaluje interní
dokumenty, např. Směrnici BOZP.
Obě společnosti vlastní certifikát akreditované společnosti Lloyd´s Register LRQA na
zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu společnosti (kvalita,
environment, BOZP) – první certifikáty vystaveny v roce 2008.
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Obr. 12
Obsahová stránka Směrnice BOZP společnosti Flexfill

Specifičnosti nadnárodního řízení odpovídá i základní struktura organizačního
zabezpečení BOZP ve společnosti:
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-

za BOZP odpovídá Evropský EHS8 manažer (jako zaměstnavatel),

-

který zároveň vykonává i přímé řízení a organizování všech aktivit;

-

výkonným prvkem je oddělení EHS, jehož vedoucím je OZO PR.

Mezi oprávnění vedoucího oddělení EHS patří např. přímé jednání s Evropským EHS
manažerem, návrh dokumentace k BOZP, kontrola prostředí a pracovišť, vyhledávání,
analýza a hodnocení rizik, nákup potřebných věcí k zajištění požadavků BOZP aj. Při
výkonu svých pravomocí se významnou měrou opírá o průběžnou činnost vedoucích
zaměstnanců – viz obr. č. 13, definující rozsah průběžné kontroly vedoucích
zaměstnanců na svěřených pracovištích.

Obr. 13
Systém kontrol ve společnosti Flexfill

K výkonu svých pravomocí má vedoucí oddělení EHS (OZO PR) jmenovací
dokumenty na koordinaci BOZP mezi společnostmi Flexfill a NCH Distribution, stejně
tak i pro výkon činností spojených s požární ochranou, či s prevencí závažných havárií.
8

Zkratka anglického názvu Environment, Health Safety
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Ve firmách je navíc od českých požadavků a principů na BOZP uplatňován britský
a americký způsob vnímání BOZP, který převyšuje naši běžně vnímanou úroveň
BOZP.

5.7 Shrnutí poznatků z terénního šetření
Terénní šetření prokázalo dodržování požadavků právních předpisů v oblasti BOZP.
Prokázalo, že se řízení BOZP významně orientuje na rizika vyplývající z konkrétní
vykonávané práce a z celkové organizace práce i zaměření organizace, čímž nabývá
svých specifik. Mezi ně tak pochopitelně patří i samotná organizační struktura
organizace a zvolená organizační struktura odpovědností a pravomocí na úseku
BOZP.
Šetření ukázalo, že pro zajištění organizace BOZP není zcela určující, zda je OZO PR
v pracovním poměru se zaměstnavatelem, či mu poskytuje službu – působí jako
externí poradce. Nicméně bylo zcela patrné, že tam, kde se OZO PR vyskytoval
pravidelně, ať již byl v pracovním poměru, nebo na pracoviště docházel v rámci svých
kontrol měsíčně či ještě častěji, byla problematika BOZP pojata více do hloubky a více
ostatními zaměstnanci vnímána. Ukázalo se, že čím jednodušší je struktura řízení
BOZP, tím rychleji a snáze funguje přijímání vhodných opatření z odstranění
závadného stavu. Struktura musí být tvořena:
-

osobou, která odpovídá za BOZP (zaměstnavatel - ministr)

-

osobou, která BOZP organizuje, která rozhoduje o opatřeních (náměstek
ministra)

-

osobou, která řídí realizaci přijatých opatření (vedoucí odboru / oddělení)

-

osobou, která realizuje přijatá opatření (např. správce objektu).

Tato poměrně jednoduchá liniová struktura organizování BOZP zabezpečuje rychlé
a účelné projednání odhalených nedostatků a umožňuje vyžádání potřebné
součinnosti s dalšími odděleními či odbory při řešení vzniklých problémů či řešení
zajištění plánovaných akcí na úseku BOZP (např. školení, pracovnělékařské prohlídky,
kontroly, prověrky aj.).
Šetření ukázalo, že OZO PR, jako poradce zaměstnavatele, musí mít volný přístup ke
všem osobám organizační struktury řešící problematiku organizace a řízení BOZP
u zaměstnavatele, a je vhodné, když má na úseku BOZP pravomoc nad všemi
zaměstnanci, včetně vedoucích zaměstnanců, které školí a kterým na jejich
pracovištích poskytuje poradenství. Jedná-li se o interního zaměstnance –
zaměstnance v pracovně právním poměru, může být ve výše naznačené organizační
struktuře vhodně umístěn.
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V rámci samotné řídicí organizace BOZP byly u jednotlivých organizací nalezeny
odchylky, které ne vždy plně odpovídají zákoníkem práce a jiným právním předpisům
na úseku BOZP zavedenému pojmu „zaměstnavatel“. Ve smyslu ustanovení § 7
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je
zaměstnavatelem: „… osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé
práce v základním pracovněprávním vztahu“. Ustanovení § 9 téhož zákona dále
upravuje, že: „Za Českou republiku (dále jen „stát“) v pracovněprávních vztazích jedná
a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vykonává organizační složka státu,
která jménem státu v základním pracovněprávním vztahu (§ 3) zaměstnance
zaměstnává“. Důležité je v této souvislosti i ustanovení § 11 téhož zákona o tom, že:
„… Vedoucím zaměstnancem je … vedoucí organizační složky státu“9.
Z tohoto pohledu je zřejmé, že zaměstnavatelem je organizace, se kterou má
zaměstnanec uzavřen pracovněprávní vztah a jejím představitelem je její statutární
orgán (jednatel) – což nemusí být nutně vlastník či majitel; nebo těmito osobami
jmenovaný ředitel. Obdobně problematiku zaměstnavatele pojímá i zákon České
národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, který
v ustanovení § 2 odst. 2 stanovuje, že: „Za plnění povinností na úseku požární ochrany
u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto
osoby nebo jejich odpovědný zástupce“10. K tomu ustanovení § 3 odst. 2 zdůrazňuje,
že „Ministerstva a jiné státní orgány plní obdobně povinnosti uložené jinak tímto
zákonem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám“.
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, nepracuje
s pojmem organizační složka státu, ale s pojmem správní úřad11 resp. služební úřad12,
za který pokládá ministerstvo nebo jiný správní úřad. Vedoucím takového úřadu je pak:
„… ten, kdo podle jiného zákona stojí v čele tohoto správního úřadu a tento úřad
řídí…“13. Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 tohoto zákona vydává služební předpisy
9

§ 11 zákona č. 262/2006 Sb.: Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí 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. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž
vedoucí organizační složky státu
10
Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v ustanovení § 2 odst. 2 stanoví, že: „Právnické osoby
a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají
k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá
statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozujeli činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na
úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi
nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku
požární ochrany“.
11
Zákon č. 234/2014 Sb., § 3: Správním úřadem pro účely tohoto zákona je ministerstvo a jiný správní
úřad, jestliže je zřízen zákonem a je zákonem výslovně označen jako správní úřad nebo orgán státní
správy.
12
Zákon č. 234/2014 Sb., § 4 odst. 1: Správní úřad je pro účely tohoto zákona služebním úřadem.
13
Zákon č. 234/2014 Sb., § 9 odst. 5: Vedoucím služebního úřadu je ten, kdo podle jiného zákona stojí
v čele tohoto správního úřadu a tento úřad řídí, bez ohledu na to, zda je státním zaměstnancem.
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náměstek pro státní službu, vedoucí služebního úřadu, státní tajemník nebo personální
ředitel sekce pro státní službu. Služební zákon tak umožňuje bezvýhradně akceptovat
požadavek zákoníku práce, aby zaměstnavatel – tudíž ministr/yně nesl odpovědnost
za organizování BOZP u státní organizace, a využíval k naplňování požadavků
právních předpisů na úseku BOZP svých vedoucích zaměstnanců – vedoucí
služebního úřadu, ředitel odboru, ředitel sekce14. Vzhledem k ustanovení § 9 odst. 3
zákona č. 309/2006 Sb., o počtu zaměstnanců, při jejichž naplnění musí zajišťovat
úkoly v oblasti BOZP odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, a to bez ohledu na
rizikovost prováděných prací, je jasné, že ministerstvo musí zaměstnávat minimálně
jednu OZO PR.
Mezi základní požadavky na činnost OZO PR by měly patřit požadavky na provedení
níže uvedených aktivit:
-

provedení prvotní prohlídky pracovišť

-

provedení analýzy rizik s definováním nebezpečí, rizik, rizikových faktorů

-

navržení korekčních / nápravných – bezpečnostních opatření

-

provedení kategorizace prací, vč. definování potřeby měření rizikových faktorů

-

vyhotovení řídícího dokumentu k organizování a zabezpečení BOZP

-

vyhotovení analýzy potřeby přidělení osobních ochranných pracovních
prostředků

-

stanovení pravidel řízení organizování pracovnělékařské péče

-

stanovení pravidel řízení organizování školení BOZP

-

stanovení pravidel provádění kontrol a revizí technických zařízení

-

stanovení pravidel vedení úrazové dokumentace

-

stanovení pravidel práce ve skladech, vč. vyhotovení místního řádu skladu

-

stanovení dokumentování předávání bezpečnostních informací.

Výše uvedený přehled není vyčerpávajícím výčtem, např. neuvažuje, že by
zaměstnanci ministerstva běžně nakládali s chemickými látkami, provozovali rizikové
práce či vlastní dopravu, aj. V opačném případě pak musí OZO PR reagovat a
zaměstnavatel by po něm mohl oprávněně požadovat i vyhotovení pravidel pro:
-

nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi

-

vedení dokumentace pro riziková pracoviště či kontrolní pásma

-

práce v prostředí s nebezpečím výbuchu

14

Zákon č. 234/2014 Sb., § 9 odst. 2 – služební místa představených v ministerstvu nebo v Úřadu vlády,
resp. odst. 3 – služební místa představených v jiných správních úřadech (vedoucí služebního úřadu,
ředitel sekce, ředitel odboru, vedoucí oddělení).
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-

vnitropodnikovou dopravu.

Všechny uvedené aktivity jsou ve smyslu zákoníku práce a ostatních právních
předpisů k BOZP povinnostmi zaměstnavatele. V žádném právním předpise není
stanoveno, kdo má takovéto dokumenty vyhotovit. Je nanejvýš vhodné, aby z hlediska
odborných znalostí, výše uvedenou dokumentaci vyhotovil a vedl OZO PR.
OZO PR při své činnosti musí úzce spolupracovat s odborovou organizací působící
u zaměstnavatele. Působí-li jich několik, musí zachovat rovný přístup ke všem. Ačkoli
je OZO PR v pozici poradce zaměstnavatele, jím navržený a udržovaný systém
bezpečnostních pravidel a opatření, které musí zaměstnanci dodržovat a vedoucí
zaměstnanci vyžadovat, chrání všechny zaměstnance. A tak je OZO PR i na straně
odborů, které v oblasti BOZP vykonávají kontrolu nad dodržováním BOZP. Je proto
vhodné, aby v organizačním dokumentu bylo na působení odborové organizace
pamatováno a bylo zástupcům odborů garantováno vhodné prostředí pro výkon jejich
kontrolní funkce, pro výkon vznášení relevantních požadavků ke zlepšení pracovních
podmínek a pracovního prostředí zaměstnanců. A je vhodné, aby si OZO PR s odbory
rozuměl, aby se zástupci odborové organizace zúčastňovali školení pro vedoucí
zaměstnance a vnímali jejich pozici, jejich pravomoci a odpovědnosti, povinnosti
zaměstnavatele na úseku BOZP.

6 Možné opatření ke zlepšení
Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, byly v rámci řešení projektu definovány
jisté nepřesnosti nebo nedostatky, se kterými se organizování BOZP u zaměstnavatelů
potýká v obecné rovině.

6.1 Kategorizace bezpečnosti prostředí
Jak bylo uvedeno v kapitole o plnění požadavků právních předpisů, určení potřebnosti
OZO PR je stanovováno výhradně v závislosti na počtu zaměstnanců, nikoli
v závislosti na rizicích, tj. charakteristikách prováděné práce a charakteristikách
pracovního prostředí. Přitom ta jsou nositelem definovaných nebezpečí, rizikových
faktorů a z nich odvozených rizik, jak o nich hovoří směrnice Rady 89/391/EHS o
zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.15 Tato
ustanovení směrnice byla do českého právního řádu přenesena zákonem č. 309/2006
Sb. Bylo by proto možné, doplnit tento právní předpis v příloze o tabulku, která by
15

čl. 7: členské státy mohou vymezit s ohledem na povahu činností a velikost podniku kategorie podniků,
u kterých může zaměstnavatel, je-li odborně způsobilý, převzít sám úkoly uvedené týkajících se ochrany
a prevence pracovních rizik v podniku nebo zařízení
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umožňovala definování činností a prostředí, v nichž by si mohl zaměstnavatel
organizovat řízení BOZP sám, a činnosti a prostředí, v nichž by musel použít OZO PR.

Tabulka č. 1 Kategorizace bezpečnosti prostředí
běžné prostředí
méně běžné prostředí
BP
MBP
nehořlavé, smíšené
Provedení budovy – užité
hořlavé (vč.
ano
(vyšší podíl
ano
stavební materiály
celodřevěné stavby)
nehořlavých materiálů)
malá / obtížná
malá / snadná
velká / snadná
Podmínky úniku osob v
(obytné budovy,
(budovy nad 7 NP,
případě nebezpečí:
dvoupodlažní
administrativní
hustota výskytu osob /
ano
ano
administrativní či
budovy, samostatné
možnost úniku
výrobní budovy – 1 PP
budovy obchodů a
(druh budovy)
+ 1 NP či 2 NP)
kulturních zařízení –
kina, divadla, galerie)
Teplota okolí: dosahované rozmezí maximálně:
rozmezí teplot až:
ano
ano
hodnoty min / max °C
- 5 / + 40
- 25 / + 40
Pohyb vzduchu / rychlost do 1 m/s /
1 – 5 m/s /
ano
ano
větru
--do 30 m/s
Bouřková činnost
zanedbatelná
ano nepřímé ohrožení
ano
(možnost úderu blesku)
zanedbatelná,
trvalý mlžný opar,
Výskyt vody v okolí
atmosférická vlhkost, ano vodní tříšť, padající
ano
krátkodobý mlžný opar
kapky, stříkající voda
Výskyt korozivních nebo
zanedbatelný
ano občasný, atmosférický ano
znečisťujících látek
Výskyt rostlinstva nebo
bez nebezpečí
nebezpečí pronikání
plísní – odolnost
ano
ano
pronikání rostlin, plísní
rostlin, plísní
biologickým vlivům
Výskyt živočichů –
zanedbatelný výskyt
významný výskyt
pronikání hmyzu, ptáků,
hmyzu, ojedinělý výs- ano hmyzu, pronikání
ano
malých zvířat
kyt drobných hlodavců
malých zvířat, ptáků
Charakteristika
venkovní neuzavřené
pracovního prostoru
vnitřní prostory budov ano prostory, chráněné
ano
zařízení (kde bude
z jedné či více stran
zařízení umístěno)
běžné spotřebiče,
ionizující a neionizující
Povaha používaných
nářadí, jednotlivá
ano zařízení; s emisemi
ano
strojů a zařízení
strojní zařízení (fréza)
par, aerosolů, prachů
Provoz zařízení: způsob
průmyslové –
domácí – přerušované ano
ano
užití – provoz za den
několika-směnové
Uživatelé zařízení, vč.
staří, nemocní,
laici, poučené, znalé a
kvalifikace obsluh a
ano invalidé, osoby s
ano
způsobilé osoby
uživatelů
doprovodem

extrémní prostředí
EP

Kategorie
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---
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velká / obtížná
(budovy nad 15 NP,
ubytovací, školní,
zdravotnické budovy,
obchodní budovy nad
4 NP, administrativní
budovy nad 7 NP)

ano

rozmezí teplot až:
- 60 / + 60
5 – 10 m/s /
nad 30 m/s

ano
ano

přímé ohrožení

ano

vlny, ponoření

ano

trvalý, vysoká prašnost ano
běžný výskyt rostlin a
plísní v okolí (volný
výskyt)

ano

běžný výskyt zvěře

ano

venkovní, nadzemní,
podzemní, podvodní
prostory,

ano

plynové tlakové
stanice, rozvodny,
čerpací stanice
těžký průmysl –
celodenní
děti (bez doprovodu,
dozoru), slepí, hluší

ano
ano
ano
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Kategorie
Umístění pracoviště
(místo obsluhy zařízení,
trvalé pracoviště)
Prostředí s nebezpečím
výbuchu
Povaha používaných a
skladovaných materiálů –
nebezpečí požáru a
výbuchu
Kategorizace práce

běžné prostředí
BP
nad úrovní terénu

méně běžné prostředí
extrémní prostředí
MBP
EP
pod úrovní terénu (z
více jak poloviny
uvnitř zařízení (vč.
ano
ano
ano
umístění – např.
letadel, lodí, ponorek)
sklepy, garáže)

nevyskytuje se, nebo
ano zóna 1 nebo 21
ano zóna 0 nebo 20
ano
zóna 2 či 22
bez nebezpečí / výskyt
snadno zápalné
skladování výbušnin či
hořlavých kapalin do
hořlavé hmoty, prachy,
v zásobnících - výskyt
250 litrů: z toho I. tř. do ano hořlavé kapaliny,
ano
ano
hořlavých plynů a par,
50 litrů, z toho 20 litrů
rozvody zemního
aerosolů
nízkovroucích
plynu
I, II
ano III
ano IV
ano

Kategorizace bezpečnosti prostředí pro pohyb osob a provozování strojů a zařízení
rozeznává tři kategorie pracovního prostředí.
Běžné prostředí,
-

-

s výskytem běžně předpokládaných nebezpečí a z nich odvozených rizik;
v němž by si zaměstnavatel mohl posuzovat rizika sám, ale nevylučuje se
takový výskyt technických zařízení, pro který by bylo vhodnější najmout si OZO
PR (rozhodně využívá znalostí revizních techniků, a samozřejmě odborně
způsobilé osoby požární ochrany či technika požární ochrany);
za běžné podmínky se pokládají např. teplotní a vlhkostní charakteristiky
odpovídající středoevropskému teplotnímu podnebí, vnitřní prostory budov (vč.
podzemních prostor) prosté výskytu plísní, rostlin, hmyzu, drobné zvěře,
nebezpečných látek, s poučenými pracovníky v produktivním věku, bez
fyzického a zdravotního omezení.

Méně běžné prostředí,
-

s výskytem zvýšeného nebezpečí a jemu odpovídající hodnocení rizik;
v němž by zaměstnavatel měl posuzovat rizika prostřednictvím OZO PR;
za méně běžné podmínky se pokládají např. teplotní a vlhkostní výkyvy
dosahující krátkodobých subtropických a subpolárních hodnot podnebí ve
vnitřních či vnějších prostorách, prostory s výskytem vody, osob se sníženou
pohyblivostí.

Extrémní prostředí,
-

s výrazným výskytem nebezpečí a odpovídajícími riziky;
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-

-

kdy se pro uvedení některých technických zařízení do provozu předpokládá
i stanovisko státního odborného dozoru16 – opět by měl zaměstnavatel využít
znalostí OZO PR (lépe řečeno, mělo by to pro něj být povinné, bez ohledu na
počet zaměstnanců);
za extrémní podmínky se považují např. otevřené a nechráněné prostory,
pracoviště pod úrovní země, pod hladinou, ve výškách, se sklady prašných
materiálů, provozování tlakových plynových stanic atd.

Kategorizaci prostředí lze uplatnit i pro jednotlivá pracoviště či prostory pro umístění
technických zařízení a definování dalších potřebných zajištění a navazujících činností.

6.2 Změna způsobilosti zaměstnavatele
Zároveň s předchozí změnou by bylo vhodné vyjasnit rozpor mezi požadavkem
směrnice Rady 89/391/EHS a zákona č. 309/2006 Sb., v chápání způsobilosti
zaměstnavatele vykonávat sám činnosti v oblasti BOZP – prevence rizik:
-

čl. 7 směrnice Rady: členské státy mohou vymezit s ohledem na povahu
činností a velikost podniku kategorie podniků, u kterých může zaměstnavatel,
je-li odborně způsobilý …

-

§ 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.: zaměstnává-li zaměstnavatel
nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k
tomu potřebné znalosti,

a to záměnou českého požadavku „má-li k tomu potřebné znalosti“ za původní „je-li
odborně způsobilý“.
Nicméně, v závislosti na možnosti přijetí návrhu na provedení kategorizace pracovního
prostředí by bylo vhodné upravit znění § 9 odst. 3 s ohledem na tuto kategorizaci, ve
smyslu:
a) při výkonu pracovních činností v kategorizovaném pracovním prostředí „běžné
prostředí“, může zaměstnavatel zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, při
dodržení požadavků návodů výrobce, bezpečnostní listů a pokynů revizních
techniků či odborně způsobilé osoby v prevenci rizik
b) při výkonu pracovních činností v kategorizovaném pracovním prostředí „mírně
běžné prostředí“ musí zaměstnavatel využít služeb odborně způsobilé osoby
v prevenci rizik, zaměstnává-li při tom více jak 500 zaměstnanců nebo
organizuje-li práci ve dvou samostatných provozovnách vč. odděleného sídla
16

Např. tlaková stanice může být jednoduchou plechovou budkou pro několik tlakových lahví na přepravu plynů
napojených na nízkoprofilové potrubní rozvody vedoucí k objektu s technologií zpracovávající přiváděný plyn,
a již potřebuje provedení zkoušky revizním technikem za přítomnosti Technické inspekce České republiky
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zaměstnavatele, musí zajišťovat úkoly v prevenci rizik dvěma odborně
způsobilými osobami
c) při výkonu pracovních činností v kategorizovaném pracovním prostředí
„extrémní prostředí“ musí zaměstnavatel využít služeb odborně způsobilé
osoby v prevenci rizik a při uvádění vyhrazených technických zařízení i služeb
Technické inspekce ČR – orgánu dozoru, zaměstnává-li přitom více jak 250
zaměstnanců nebo organizuje-li práci ve dvou samostatných provozovnách vč.
odděleného sídla zaměstnavatele, musí zajišťovat úkoly v prevenci rizik
nejméně dvěma odborně způsobilými osobami.

6.3 Definování dokumentace BOZP
Jak bylo uvedeno v kapitole Shrnutí poznatků z terénního šetření, je vhodné, aby
odbornou dokumentaci za zaměstnavatele vyhotovoval OZO PR. Různé právní
předpisy, nebo i technické předpisy, k BOZP sice uvádí požadavek na vyhotovení
konkrétního dokumentu vztahujícího se k problematice BOZP, ale není stanovena
odbornost zpracovatele. Ta je však z hlediska obsahu a uvedené informace zcela
rozhodující. Proto by bylo vhodné, definovat po vzoru zákona o požární ochraně17,
dokumentaci, která musí být vedena OZO PR – tj. dokumentaci vedenou pro práce a
pracovní prostředí v méně běžných či extrémních prostředích.
OZO PR by měl vést tuto dokumentaci BOZP u zaměstnavatele:
-

Kategorizaci bezpečnosti prostředí (záznam z prohlídky pracovišť)

-

Dokumentace analýzy rizik a přijatých opatření

-

Dokument k organizování a zabezpečení BOZP (směrnice)

-

Písemná pravidla pro nakládání se stanovenými nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými směsmi

-

Podklady pro kategorizaci prací (pro Oznámení či Žádost)

-

Vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků

-

Seznam OOPP, MČDP

-

Úrazová dokumentace

-

Dokumentace školení (obsahová část)

-

Místní řád skladu

17

Zákon č. 133/1985 Sb., § 15 odst. 1: Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti
uvedené v § 4 odst. 2 a 3 jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit
podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem.
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-

Dopravní řád

-

Dokumentace o ochraně před výbuchem

-

Místní provozní bezpečnostní předpis

-

Vyhotovení protokolu o nezařazení.

OZO PR by se měl spolupodílet na tvorbě dokumentace a stanovení pravidel činností
na úseku BOZP u zaměstnavatele:
-

stanovení pravidel organizování pracovnělékařské péče

-

stanovení pravidel řízení organizování školení BOZP

-

stanovení pravidel vedení evidence úrazů (Kniha úrazů) a vyplňování Záznamů
o úrazu

-

stanovení pravidel provádění kontrol a revizí technických zařízení (např. Řád /
Plán údržby a kontrol)

-

stanovení dokumentování předávání bezpečnostních informací

-

stanovení kontrolní činnosti obsluhy strojů a technických zařízení

-

stanovení bezpečnostních
technologických postupů

-

Provozní řád

-

Havarijní řád

-

Systém bezpečné práce

-

Seznam používaných chemických látek a chemických směsí

-

vyhotovení protokolu o zařazení objektu do skupiny anebo do skupiny B

-

vedení evidence vysoce toxických chemických látek a chemických směsí

-

vedení evidence zaměstnanců vykonávajících práce na rizikových pracovištích

-

vedení evidence
pásmech

-

Požární řád

-

Evidence zaměstnanců s uznanou nemocí z povolání

-

Žádost o vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k práci

-

Závěr pracovnělékařské prohlídky – lékařský posudek

-

Identifikační list nebezpečného odpadu.

opatření

zaměstnanců

při

definování

vykonávajících

práce

pracovních

či

v kontrolovaných

OZO PR by se měl spolupodílet na uchovávání a dodržování bezpečnostních
ustanovení externí dokumentace:
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-

Průvodní dokumentace (vč. Návodu výrobce) strojů a technických zařízení

-

Bezpečnostního listu chemické látky nebo chemické směsi

-

Technického listu materiálu

-

Stanovení vnějších vlivů

-

Požární dokumentace

-

Dokumentace prevence závažných havárií

-

požadavků právních a technických předpisů k BOZP a bezpečnému provozu
technických zařízení.

7 Zhodnocení sledovaného období, přehled výstupů, výhled
V rámci řešení výzkumného úkolu byla provedena analýza stavu k organizaci
zabezpečení BOZP u státních organizací a byl naplněn požadavek na provedení 2-4
terénních šetření provedením šetření u 6 organizací, z toho u jedné soukromé výrobní
organizace a pěti veřejných institucí.
Z provedené analýzy a provedených šetření vzešly poznatky k definování základní
struktury činností, které by zaměstnavatele v rámci provozování administrativní
činnosti měl a mohl oprávněně požadovat po odborně způsobilé fyzické osobě
v prevenci rizik. Možná vyhotovení některých dokumentů, jak byly v průběhu řešení
výzkumného úkolu definovány, jsou uvedeny v přílohách této zprávy. Z provedené
analýzy vyplynuly i pozměňovací návrhy zákona č. 309/2006 Sb., a to v podobě:
-

tabulky pro hodnocení pracovních podmínek a pracovního prostředí,

-

změny definování odborné způsobilosti zaměstnavatele, nebo

-

změny v určení potřebnosti odborně způsobilých osob při zajišťování úkolů
v prevenci rizik,

-

a v podobě přehledu dokumentace, kterou by měl vést OZO PR.

Součástí výzkumného úkolu bylo i vyhotovení certifikované metodiky. Ta byla
v souladu s časovou osou řešení výzkumného úkolu vytvořena a odevzdána. Ačkoli
certifikovaná metodika předpokládá existenci smyšleného modelového ministerstva
administrativního charakteru práce, je doplněna malou dílnou s ručními nástroji,
kompresorem a vlastní kotelnou na plynná paliva, o kterou se stará určený pracovník.
Ten zároveň koordinuje BOZP u ministerstva ve spolupráci s externě působící OZO
PR. Metodika se opírá o požadavky na činnost OZO PR ve smyslu definovaných aktivit
OZO PR, přičemž k jednotlivým aktivitám jsou vyhotoveny přílohy praktického řešení.
Aktivity a přiložené přílohy ve značné míře přesahují rozměr modelového ministerstva,

STRANA 45 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

s cílem možného použití i v rámci takových státních institucí či organizací, jejichž
charakter činnosti je odlišný od pouhého výkonu administrativní práce.
Z tohoto pohledu řešitelský tým hodnotí požadavky výzkumného úkolu za splněné.
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− ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
− ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla
− ČSN 26 7407 Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače
− ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů
− ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
− ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
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− ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní
hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
− ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
− ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu
− ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky
− ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1:
Obecné požadavky
− ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
− ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně
− ČSN ISO 18878 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy
− ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Požadavky s návodem k použití
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Příloha č. 1 Sběr relevantních informací
z domácích a zahraničních zdrojů

Číslo výzkumného úkolu: VUS4_08_VÚBP
Název výzkumného úkolu: Návrh systému řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500
zaměstnanci
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Sběr relevantních informací z domácích a zahraničních zdrojů
Rešerše je zpracovaná pro potřeby výzkumného úkolu institucionální podpory VÚBP č.
VUS3_01_VÚBP Návrh systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500 zaměstnanci.
Hlavním cílem výzkumného úkolu „Návrh systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a prevence pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500 zaměstnanci“ je
zpracování návrhu směrnice k organizaci zabezpečení BOZP a prevence pracovních rizik ve
státních organizacích s více než 500 zaměstnanci.
Klíčová slova česky: BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní rizika,
prevence rizik, státní organizace, státní správa, samospráva, organizace velké
Klíčová slova anglicky: OSH, occupational safety and health, occupational risks, risk
prevention, state organizations/institutions, state administration, local government, large
organizations
Jazykové omezení: český, anglický, německý
Časové omezení: bez omezení

Dokumenty dostupné v knihovně VÚBP a zdrojích VÚBP
BERG, Thomas; KOHLEN, Rainer. Mit Kultur und Leitbild zur erfolgreichen
Sicherheitsarbeit in Unternehmen und Verwaltung. Die BG. 2010, roč. 122, č. 5, s. 206209: 4 obr.
Bezpečnostní kultura a vzor jsou základem pozdější úspěšné podnikové bezpečnostní práce.
Vhodná bezpečnostní kultura orientuje lidské chování na cíl. Bez nákladných koordinačních
a kontrolních systémů jsou pracovníci podniku vedeni k tomu, aby se trvale chovali
bezpečně. Bezpečnostní vzor popisuje novou bezpečnostní kulturu
a pomáhá ji zavádět.
•

kultura podniková - kultura bezpečnosti - bezpečnost provozní - chování bezpečné podniky - vzory - správa státní

CRUZ, T. D. Is government workplace safety lacking? Safety and Health. 2002, roč.
165, č. 2, s. 46-52.
Jsou uvedeny statistiky pracovních a smrtelných úrazů ve státním a soukromém sektoru v
USA a jejich počty jsou srovnávány. Vyplývá z toho, že státní sektor má vyšší počet úrazů v
obou kategoriích. Přesné údaje v létech 1998, 1999 a 2000, týkající se vybraných orgánů
státní správy jsou uvedeny v tabulce. Jedná se o celkovou úrazovost a nemocnost, o délku
neschopnosti a o smrtelné úrazy. Závěrem jsou uvedena opatření, která mají stav
bezpečnosti práce ve vládních pracovištích zlepšit.
•

úřady - USA - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - statistiky - bezpečnost práce zlepšování - správa státní

ČERMÁK, Jaroslav. Bezpečnost práce: aktualizované okruhy bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Praha: Eurounion, 2006. 721 s. ISBN 80-7317-051-5.
Jedná se o podstatně aktualizovanou publikaci, která se zaměřuje na vybrané okruhy BOZP
s přihlédnutím ke změnám, ke kterým došlo v důsledku vstupu České republiky do EU.
Úprava postihuje právní stav k 1. 3. 2006. Zabývá se všemi oblastmi, které jsou pro řízení
BOZP stěžejní. Autor více rozpracovává povinnosti a úkoly státních orgánů, odborného
dozoru, zaměstnavatelů i zaměstnanců. Pro praktické využití v podmínkách pracoviště
vymezuje speciální požadavky ve vybraných okruzích činností. Kniha je vhodná nejen pro
pracovníky v oblasti bezpečnosti práce, ale i pro vedoucí pracovníky.
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•

bezpečnost práce - ochrana zdraví - inspekce práce - správa státní - nebezpečí - rizika
- hodnocení - OOPP - prostředky ochranné - způsobilost odborná - způsobilost
zdravotní - úrazy pracovní - nemoci z povolání - zařízení technická - kategorizace prací
- první pomoc - zařízení - stroje - řízení bezpečnosti práce - látky chemické - ochrana
požární - systémy záchranné - předpisy právní

MORRISON, Kyle W. Protecting the public worker : state and local employees do not
always receive the same worker safety guarantees as those in the private sector. Why
is this, and what can be done to ensure the safety of public employees? Safety and
Health. 2011, roč. 182, č. 2, s. 44-48.
Mnoho státních zaměstnanců není chráněno Zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci (Occupational Safety and Health Act) a téměř polovina amerických států nenabízí
žádnou federálně uznanou alternativu. Pracovníci zaměstnaní ve státní správě nebo místní
samosprávě trpí více pracovními zraněními než pracovníci v soukromém sektoru. Zajištění
BOZP státních zaměstnanců stěžují také rozpočtové otázky a rozmanitost na úřadech.
Přesto existuje celá řada možností k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
jedná se například o různá nařízení, konzultace či školení.
•

správa státní - správa veřejná - pracovníci - ochrana zdraví - bezpečnost práce – USA

NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli, O čem
je současná BOZP. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-807552-106-4.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velice široký mezivědní obor, který, ač se to
někomu nemusí zdát, se dotýká většiny lidí (netýká se pouze zaměstnanců, ale i například
pacientů, OSVČ, studentů, zákazníků). Kniha, kterou právě držíte v rukou, vás provede
současnou BOZP, seznámí vás s principy jejího pojetí a i se základními požadavky prevence
rizik, tedy se zajištěním BOZP. Upozorní vás nejen na specifika BOZP v hornictví, ve státní
správě a v bezpečnostních sborech. Také v ní najdete základní informace o oblastech, které
se s BOZP prolínají – požární ochrana, firemní ekologie a krizový management. Zároveň
vám poskytne informace o připravovaných změnách v právních předpisech a českých
technických normách.
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SVOBODOVÁ, Lenka. První výsledky dotazníkového šetření problematiky stresu na
pracovišti “Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků státní a veřejné správy faktory
pracovního prostředí a pracovních podmínek”. Praha: VÚBP, 2008.
Příspěvek informuje o první výsledcích dotazníkového šetření problematiky stresu na
pracovišti “Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků státní a veřejné správy faktory
pracovního prostředí a pracovních podmínek”. Obsah dotazníků se tedy zaměřil na stres,
neúměrnou zátěž a další negativní jevy (násilí, obtěžování) na pracovištích ve veřejné
správě, zejména v ústřední státní správě.
•

stres - zátěž pracovní - zátěž psychická - násilí na pracovišti - správa státní - dotazníky
- šetření - projekty

ŠENK, Zdeněk. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě.
1. vyd. Olomouc: ANAG, 2015. 214 s. (Práce, mzdy, pojištění). ISBN 978-80-7263-953-3.
Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP
zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Odborný výklad
autora k požadavkům právních předpisů je doplněn velkým množstvím názorných příkladů.
Kniha pomáhá uživateli naplnit právní požadavky a tím současně efektivně zlepšit systém
řízení BOZP organizace. Svým pojetím navazuje na úspěšnou publikaci „BOZP prakticky a
přehledně podle normy OHSAS“, a proto bude čtenářům výrazným pomocníkem při orientaci
ve složité problematice dopadající na oblast BOZP.
•

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - správa státní - samospráva - předpisy
právní - dokumentace - formuláře – judikáty

TILHON, Jiří; SKŘEHOT, Petr Adolf; VALA, Jiří. Komentované vydání normy ČSN ISO
45001:2018. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro jakost. 2018. 212 s. ISBN 978-80-0202840-6
Publikace přináší čtenáři schválené znění systémové normy ČSN EN ISO 45001:2018 a
náhled na výklad uvedených požadavků – komentář. Ten je rozepsán zpravidla za každým
článkem normy, a to ve čtyřech sekcích: Vysvětlení požadavku, Kde a jak to bylo dříve, Jak
na to?, Takto ne!. Komentáře mají přispět k bezproblémovému zaveení požadavků normy
ČSN ISO 45001, napomoci bezproblémové migraci z ČSN OHSAS 18001 k ČSN ISO 45001,
napomoci sjednocení pohledu na naplnění požadavků normy mezi organizacemi normu
zavádějícími a organizacemi provádějící audity.
TILHON, Jiří. Obsah prověrky BOZP v malých podnicích. Bezpečnost a hygiena práce,
2016, roč. 66, č. 6, str. 21-26. ISSN 0006-0453
Příspěvek přináší možný obsah a rozsah prověrky BOZP vykonávané na základě zákoníku
práce. Celkem je definováno 24 různých oblastí seskupených do 5 celků. Z této rozsáhlé
struktutry si pak uživatel sám specifikuje vhodný rozsah provedení prověrky s ohledem na
specifika svého podniku.
TILHON, Jiří. Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001.
Bezpečnost a hygiena práce, 2018, roč. 68, č. 5, str. 29-33. ISSN 0006-0453
Příspěvek přibližuje nové pojetí požadavků systému managementu BOZP u organizací.
Klade důraz na jednotnost a komplexnost přístupu k této problematice, na provázanost
jednotlivých požadavků napříč normou. Autor se věnuje celkem 15 oblastem, čili skupinám
požadavků normy, které jsou doplněny výčtem požadovaných dokumentovaných informací.
TILHON, Jiří. ISO 45001 – změny oproti OHSAS 18001. Perspektivy kvality. Praha, ČSJ.
2018, roč. 7, č. 2, s. 8-11. ISSN 1805-6857
Příspěvek přibližuje konnrétní změny mezi jednotlivými normami a to po jednotlivých
kapitolách. Je zdůrazněn posun v chápání jednotlivých pojmů v rámci nové systémové
normy a jsou zdůrazněna nová pojetí definovaných požadavků. Ty jsou navíc propojeny
s navazujícími požadavky k vytvoření jednotného náhledu na přibližovanou problematiku.
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TILHON, Jiří. Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018. Bezpečnost a hygiena
práce, 2019, roč. 69, č. 5, str. 7-11. ISSN 0006-0453
Příspěvek přibližuje příklady definování jednotlivých vnitřních a vnějších prvků kontextu
organizace s jejich propojením jak na zohlednění plánovaných a prováděných činností –
systému řízení, tak na očekávání a potřeby všech zainteresovaných stran, vč. vlastních
zaměstnanců. Očekávání a potřeby jsou demonstrovány na jednoduchém příkladu –
poskytování služby, ukázaném ve zjednodušené podobě přímého vztahu v rámci plnění
požadavku právního předpisu (běžné pojetí řízení BOZP), nebo rozpracovaném do podoby
systému managementu BOZP se zdůrazněním procesního přístupu.

Dokumenty volně dostupné na Internetu v ČJ
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci (BOZP) v ústředních orgánech státní správy:
řešení psychosociálních rizik na pracovišti: průvodce [online]. EUPAE, TUNED, 2017
[cit. 2019-01-10]. Dostupný z: https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ochrana-zdravi-abezpecnost-pri-praci-bozp-v-ustrednich-organech-statni-spravy-resenipsychosocialnich-rizik-na-pracovisti-pruvodce-2017-cz.aspx.
Autorem tohoto průvodce je Výbor pro sociální dialog v ústředních správních úřadech.
Úkolem Výboru je propojit odbory a zaměstnavatele v ústřední správě napříč Evropou. Výbor
se zaměřil zejména na psychosociální rizika v ústřední správě, protože ta dnes představují
pravděpodobně nejvážnější hrozbu pro zdraví a duševní pohodu zaměstnanců a státních
zaměstnanců. Ke zhoršování situace přispívá reorganizace, vyšší pracovní nároky a stárnutí
populace. Tento průvodce je součástí širšího projektu, který pomůže ochránit všechny
zaměstnance pracující v tomto sektoru. Existuje řada průvodců zabývající se
psychosociálními riziky, ale tento průvodce, který vznikl s pomocí Lionela Fultona
z londýnské organizace Labour Research Department, je prvním evropským průvodcem,
který se zaměřuje konkrétně na ústřední správu. Průvodce vychází z dosavadních průzkumů
v této oblasti a z diskusí vzešlých během dvou seminářů v Madridu, Vilniusu a velké
konference v Berlíně. Rovněž uvádí řadu případových studií vycházejících ze skutečných
situací v ústřední správě.¨
Příznivé podmínky a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) v ústředních
správních orgánech: jak se vypořádat s psychosociálními riziky při práci základní
studie: souhrn [online]. EUPAE, TUNED, 2017 [cit. 2019-01-10]. Dostupný z:
https://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/europe_et_international/CZ_Executive_summary.pdf
Při pohledu na pět faktorů zkoumaných ve výše uvedené společné zprávě
Eurofoundu/EUOSHA je jasné, že tato psychosociální rizika se vyskytují i v ústřední státní
správě. Co se pracovní náplně týče, jednou z hlavních obav jsou plánované
restrukturalizace, které jsou v institucích ústřední státní správy v posledních letech poměrně
rozšířené. Ještě závažnější problém související s náplní práce spočívá v tom, že
zaměstnanci stále více jednají s problémovými klienty; v řadě služeb ústřední státní správy je
to velký problém. Pokud jde o náročnost práce a autonomii, na některých úsecích může být
množství práce nadměrné, ačkoli z hlediska délky pracovní doby a rovnováhy mezi
pracovním a soukromým životem dosahuje ústřední státní správa SOUHRN 3 podle všeho
lepších výsledků než ostatní odvětví ekonomiky. Situace je méně přehledná v oblasti
sociálního prostředí na pracovišti, kde se hodnotí podpora poskytovaná kolegy, diskriminace
a tzv. „nevhodné společenské chování“ – šikana, obtěžování, násilí a podobně.
ODLOŽILÍK, Leoš. Návrh systému řízení BOZP v objektu státní správy. Zlín, 2017. 74 s.
Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky,
Ústav elektroniky a měření. Vedoucí práce Gajdošík, Jiří. Dostupné také z:
http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/41037/odlo%C5%BEil%C3%ADk_2017_dp
.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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Teoretická část práce se zabývá systémem BOZP, z hlediska legislativního vymezení,
vymezením postavení subjektů BOZP a managementem rizik, který je dnes jedním ze
základních kamenů současné BOZP. V praktické části práce je vypracována analýza rizik v
modelovém prostředí objektu státní správy. Dále je vypracován návrh fungujícího systému
řízení BOZP.
•

Klíčová slova: BOZP, management rizik, systém řízení BOZP, odpovědnost

ŠAMŠOVÁ, Jana. Analýza bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti České
dráhy, a.s. Zlín, 2016. 66 s. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a
krizového řízení, Ústav krizového řízení. Vedoucí práce Konečný, Jiří. Dostupné také z:
https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/39351/%C5%A1am%C5%A1ov%C3%A1_
2016_dp.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Bakalářská práce popisuje, analyzuje a hodnotí bezpečnost a ochranu zdraví při práci ze
dvou hledisek, z teoretického a praktického. Teoretická část obsahuje terminologii k
problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP), legislativu, vysvětluje
pojmy, jako je školení zaměstnanců, lhůty povinných kontrol a prohlídek, ochranné pracovní
pomůcky a další skutečnosti vztahující se k dané problematice. Praktická část je věnována
seznámení s konkrétní společností a její strukturou, pohled na BOZB v konkrétní společnosti,
a to České dráhy, a.s., kde velmi přísně dbají na prevenci a ochranu zaměstnanců a jsou
jasně vymezené povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu. Součástí je i představení
profesí, a to pracovní pozice bezpečnostního technika a pracovní pozice strojvedoucího,
vymezení jejich činností a povinností. Analýzy rizika jsou provedeny pomocí metody PNH a
analýzy What if.
•

Klíčová slova: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, riziko, analýza rizik, prevence,
bezpečnostní technik, strojvedoucí, pracovní prostředí, pracovní úraz

TILHON, Jiří. Odborná způsobilost v BOZP: část 3: rozsah činnosti zaměstnavatele na
úseku prevence rizik. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA
– Journal of Safety Research and Applications) [online], 2016, roč. 9, č. 3. Dostupný z:
http://www.bozpinfo.cz/josra/odborna-zpusobilost-v-bozp-cast-3-rozsah-cinnostizamestnavatele-na-useku-prevence-rizik. ISSN 1803-3687
Příspěvek přibližuje potřebnou odbornou způsobilost osoby, která pro zaměstnavatele
vykonává posuzování pracovišť s ohledem na BOZP. Za tím účelem je posuzování pracovišť
rozdělkeno do čtyřech oblastí, keré jsou vždy definovány minimálními vstupy a výstupy
(s definováním obsahové stránky) k definování potřebných znalostí osob provědějících
jednotlivé úkony kontroly / prověrky a přehled příslušných právních a technických norem,
které se k prováděné činnosti vztahují a které by měla kontrolu / prověrku konající osoba
znát. Součástí je i návrh kategorizace pracovišť zaměstnavatelem, k rozčlenění prostor
zaměstnavatele podle nebezpečnosti a k určení, zda si v těchto prostorech může
zabezpečovat BOZP sám, či prostřednictvím odborně způsobilých osob.

TILHON, Jiří. Nová pojetí požadavků BOZP normou ISO 45001. Časopis
výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti[online]. 2018, roč. 11, č. 2.
Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/nova-pojeti-pozadavku-bozpnormou-iso-45001. ISSN 1803-3687.
Příspěvek podrobně uvádí pojetí nové systémové normy k řízení managementu BOZP.
Zdůrazňuje nové prvky normy i nová pojetí a posun přístupů k již zavedeným pojmům; uvádí
jednotlivé kapitoly normy, jejich členění a zdůrazňuje základní aspekty jednotlivých
požadavků. U jednotlivých požadavků je poukázáno i na jejich vztah k českému právnímu
řádu.
VOLRÁBOVÁ, Martina. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v institucích státní
správy a samosprávy. Praha, 2017. Bakalářská práce. Vysoká škola regionálního
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rozvoje, Fakulta 900. Vedoucí práce Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Dostupné z:
https://theses.cz/id/nrajxn/.
Bakalářská práce se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci. Práce je rozdělena na
teoretickou a praktickou část. V teoretické části, jsou vymezeny právní aspekty a obecné
postupy. Druhou část bakalářské práce, tvoří SWOT analýza a analýza pracovních úrazů, v
Nemocnici Na Bulovce. Na konci práce, je návrh na zlepšení systému v organizaci.
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Příloha č. 2 Analýza dostupných dat
a informačních podkladů

Číslo výzkumného úkolu: VUS4_08_VÚBP
Název výzkumného úkolu: Návrh systému řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500
zaměstnanci

STRANA 59 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

Analýza dostupných dat a informačních podkladů
Analýza informací ze získaných podkladů – závěrečné shrnutí rešerše
Níže uvedená analýza obsahuje rozhodné skutečnosti pro orientaci v problematice
struktury státních organizací a další podstatné informace k problematice definování
vhodných požadavků právních a technických předpisů.

A)

Základní přehled státních organizací

Na portálu „firmy.cz“ lze nalézt v kategorii Státní organizace a úřady na 334 různých
institucí. Jen v Praze a okolí je takových institucí 183. Vedle divadel (podle databáze
Českého statistického úřadu 189 záznamů 18), muzeí, galerií a památníků (485
záznamů), a památkových objektů (316 záznamů), jsou zde i větší instituce jako
např.19:

Název

www stránka

Bezpečnostní informační služba

www.bis.cz

Centrum pro regionální rozvoj ČR

www.crr.cz

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

www.czechtourism.cz

Česká geologická služba

www.geology.cz

Český statistický úřad

www.czso.cz

Český telekomunikační úřad

www.ctu.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz

Státní pozemkový úřad

www.spucr.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

www.uohs.cz

Úřad průmyslového vlastnictví

www.upv.cz

Z výčtu je patrné, že ačkoli převládá obecná představa o administrativním charakteru
práce institucí zahrnutých pod pojem Státní organizace a úřady, jejich činnost může

18

Viz www stránky
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vyhledavani&katalog=all&vyhltext=st%C3%A1tn%
C3%AD%20organizace
19
Viz www stránky https://www.finance.cz/makrodata-eu/seznamy/statni-organizace/
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být daleko pestřejší a může s sebou přinášet různorodá rizika z prováděné práce, vč.
rizik z používanými pracovními prostředky, zařízeními či materiály, nebo nebezpečí a
rizika z charakteru pracovního prostředí.
Za základní státní organizace a úřady lze považovat organizační složky státu. Jedná
se o útvary, které zastupují stát v určité oblasti veřejné správy. Tyto útvary jednají za
stát, přičemž závazky, které z tohoto jednání vzniknou, jsou závazky státu. Úřady totiž
nemají právní subjektivitu a nejsou právnickou osobou (ačkoli mají vlastní IČO, ale to
jen z důvodu, že jsou samostatnou účetní jednotkou) – právnickou osobou je
v právních vztazích stát. Útvary zároveň hospodaří s majetkem státu.
Mezi organizační složky státu patří 20:
-

ministerstva a jiné státní správní úřady

-

Ústavní soud České republiky

-

soudy a státní zastupitelství

-

Nejvyšší kontrolní úřad

-

Kancelář prezidenta republiky

-

Úřad vlády České republiky

-

Kancelář Veřejného ochránce práv

-

Akademie věd České republiky

-

Grantová agentura České republiky

-

Technologická agentura České republiky

-

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

-

Ústav pro studium totalitních režimů

-

státní oblastní archivy

-

Justiční akademie

-

Policejní akademie České republiky

-

Policejní prezidium a krajská ředitelství Policie České republiky

-

Probační a mediační služba

-

Rejstřík trestů

-

Hasičský záchranný sbor České republiky s krajskými hasičskými sbory

-

Česká správa sociálního zabezpečení

-

finanční úřady

20

Viz
www
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organiza%C4%8Dn%C3%AD_slo%C5%BEka_st%C3%A1tu
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-

Úřad pro civilní letectví

-

Drážní inspekce

-

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

-

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

-

Státní energetická inspekce

-

Státní veterinární správa České republiky

-

Správa úložišť radioaktivních odpadů

Podobné postavení jako organizační složky státu mají kanceláře Poslanecké
sněmovny a Senátu21.
Podle údajů za rok 200722, pracovalo na ministerstvech (všech organizačních složkách
příslušného ministerstva) takřka vždy více než 500 pracovníků.

Počet zaměstnanců ministerstva v organizačních složkách v příspěvkových
organizacích
Ministerstvo vnitra

71 395

1 324

Ministerstvo obrany

37 398

1 013

Ministerstvo financí

25 513

0

Ministerstvo spravedlnosti

23 197

74

Ministerstvo práce a sociálních věcí

18 573

183

Ministerstvo zemědělství

6 693

314

Ministerstvo zdravotnictví

3 708

3 035

Ministerstvo zahraničních věcí

2 063

118

Ministerstvo životního prostředí

1 941

1 985

Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 632

522

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 181

219 209

Ministerstvo dopravy

924

94

Ministerstvo pro místní rozvoj

565

160

Ministerstvo kultury

256

6 639

21
22

Viz zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Viz www stránky https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo
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Výše uvedené počty osob jsou mírně zavádějící, neboť organizační složky státu jsou
v rámci jednotlivých ministerstev co do počtu značně variabilní. Např. u Ministerstva
životního prostředí lze definovat na 13 resortních organizací (bez započítání
odborného pracoviště prevence závažných havárií, které je součástí Výzkumného
ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.) – např. AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR), CENIA (Česká informační agentura životního prostředí), ČIŽP (Česká inspekce
životního prostředí), ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav), SFŽP (Státní fond
životního prostředí ČR), správy národních parků, výzkumné ústavy. Co do počtu
zaměstnanců jsou velkými resortními organizacemi např. u Ministerstva práce a
sociálních věcí ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení), ÚP ČR (Úřad práce),
méně početné jsou Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Státní úřad inspekce
práce, výzkumné ústavy. Obdobně je tomu např. i u Ministerstva financí, kde mezi
resortní organizace patří např. Generální ředitelství cel (celní správa ČR) či Generální
finanční ředitelství (finanční správa ČR), nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Vedle výše uvedených Ústředních orgánů státní správy působí v pozici dalších orgánů
státní správy 16 institucí. Podle stavu zaměstnanců v roce 201523 jen dva z nich –
Český statistický úřad a Český úřad zeměměřický a katastrální, měly více jak 500
zaměstnanců.
Ústřední orgány státní správy, mohou zřídit veřejné výzkumné instituce (ty mohou být
zřízeny i Akademií věd České republiky či územními samosprávnými celky) nebo státní
podniky, jako např. Česká pošta, s. p. (cca 31 000 zaměstnanců), nebo Státní tiskárna
cenin (oba státní podniky uvedeny s ohledem na možná rizika vyplývající z prováděné
práce). Kromě státních podniků jsou v ČR i podniky se státní účastí, které však mají
jinou právní formu – zpravidla akciové společnosti. Patří sem mimo jiné státní ČEPRO,
a. s. (České produktovody a ropovody), anebo polostátní ČEZ, a. s. (České
energetické závody) – druhý největší zaměstnavatel v ČR (cca 26 000 zaměstnanců).
Státní podniky (popř. podniky se státní účastí) mají zpravidla více jak 500 zaměstnanců
a jejich rizika v oblasti BOZP zpravidla nabývají rozsahu rizik a rizikových faktorů,
v jakém jsou řešena u organizací výrobní sféry.

B)

Základní přehled právních předpisů k bezpečnosti práce

Bezpečnost práce je v České republice zajištěna plněním požadavků právních
předpisů, jiných předpisů (např. návodů výrobce, interních předpisů zaměstnavatele
aj.), technických norem, a to jak týkajících se samotné oblasti bezpečnosti práce, tak
23

www stránky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%
C3%A1vy
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i oblasti hygieny práce, ochrany zdraví, požární ochrany, či specifických činností se
specifickými rizikovými znaky jako je manipulace s chemickými a jinak nebezpečnými
látkami, výbušninami či radioaktivními látkami – viz ustanovení § 349 odst. 1 zákona
č. 262/20016 Sb., zákoníku práce, v aktuálním znění: 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. Lze zmínit,
že takových předpisů je kolem dvou tisíc a lze je dle naznačeného rozdělit do skupin:
-

Základní právní předpisy;
Pracovně-právní předpisy (mzda, pojištění, pracovní doba, dovolená,
odškodnění);
BOZP obecně;
Ochrana zdraví (a života) při práci obecně (včetně hygieny osobní, pracovní,
provozní, výroby výrobků a poskytování služeb);
Bezpečnost práce, bezpečnost technických zařízení a vyhrazených technických
zařízení, dodržování stanovených pracovních podmínek;
Ochrana životního prostředí v souvislosti s BOZP;
Požární ochrana (požární prevence, represe, požární bezpečnost technických
zařízení);
Bezpečnost výrobků;
Bezpečnost staveb;
Bezpečnost (pozemní) dopravy;
Bezpečnost báňská (pro činnosti hornické a činnosti prováděné hornickým
způsobem);
Bezpečnost energetická (pro energetická zařízení);
Bezpečnost jaderná (pro jaderná zařízení a zdroje ionizujícího záření);
Bezpečnost chemická (zacházení s chemickými látkami);
Integrovaný záchranný systém, havarijní plánování a krizové řízení.

Právní předpisy platné pro Českou republiku vyplývají od vstupu České republiky do
Evropské unie nejen z požadavků národních právních předpisů, ale i z požadavků
evropských právních předpisů. Z nich je sice větší množství vydáno ve formě směrnic,
které byly a jsou postupně transformovány do národních předpisů, některé jsou však
přímo použitelným předpisem, např:
-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince
2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek,
o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94,
směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES
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-

-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince
2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení
směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016
o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.

Níže uvedená tabulka přibližuje převedení požadavků evropských směrnic v oblasti
BOZP do národních předpisů.

platná (/No/)
kodifikovaná
název24
v ČR
(No) zrušená
SR
o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a z. 262/06 Sb.
89/391/EHS ochrany zdraví při práci
z. 309/06 Sb.
&
1137/2008
nv 361/07 Sb.
Individual Direction No
nv 68/10 Sb.
nv 592/06 Sb.
SR
Směrnice Rady 89/654/EHS - o minimálních z. 309/06 Sb.
89/654/EHS požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na nv 361/07 Sb.
pracovišti,
nv 101/05 Sb.
1. samostatná směrnice ve smyslu článku 16 směrnice
89/391/EHS

SR
89/655/EHS
2001/45/ES
SEPR
2009/104/ES
SR
89/656/EHS
2007/30/ES

o minimálních požadavcích na bezpečnost a z. 309/06 Sb.
ochranu zdraví pro používání pracovního nv 378/01 Sb.
zařízení zaměstnanci při práci,
nv 362/05 Sb.
2. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1
směrnice 89/391/EHS

o minimálních požadavcích na bezpečnost a z. 262/06 Sb.
ochranu zdraví pro používání osobních nv 148/06 Sb.
ochranných prostředků zaměstnanci při práci,
nv 495/01 Sb.
3. samostatná směrnice ve smyslu článku 16 směrnice
89/391/EHS

SR
90/269/EHS
2007/30/ES

o minimálních požadavcích na bezpečnost a z. 309/06 Sb.
ochranu zdraví při ruční manipulaci s břemeny nv 361/07 Sb.
spojenou s rizikem, zejména poškození páteře,
pro zaměstnance
4. samostatná směrnice ve smyslu článku 16 směrnice
89/391/EHS

SR
90/270/ES
2007/30/ES

o minimálních požadavcích na bezpečnost a z. 309/06 Sb.
ochranu zdraví při práci se zobrazovacími nv 361/07 Sb.
jednotkami
5. samostatná směrnice ve smyslu článku 16 směrnice
89/391/EHS

24

Viz www stránky http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
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platná (/No/)
kodifikovaná
(No) zrušená
SR
90/394/EHS
97/42/ES
SEPR
2004/37/ES
2014/27/EU
SR
90/679/EHS
SEPR
2000/54/ES
SR
92/57/EHS
2007/30/ES

název24
o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s
expozicí karcinogenům nebo mutagenům při
práci

z. 309/06 Sb.
nv 361/07 Sb.

6. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1
směrnice 89/391/EHS

o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s
expozicí biologických činitelů při práci
7. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1
směrnice 89/391/EHS

o minimálních bezpečnostních a zdravotních
požadavcích, které se musejí dodržovat
na dočasných nebo mobilních staveništích
8. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1
směrnice 89/391/EHS

SR
92/58/EHS

v ČR

o minimálních požadavcích na
bezpečnostní a/nebo zdravotní značky na
pracovišti

z. 309/06 Sb.
z. 258/00 Sb.
nv 361/07 Sb.
z. 309/06 Sb.
nv 101/05 Sb.
nv 591/06 Sb.
nv 592/06 Sb.
z. 309/06 Sb.
nv 11/02 Sb

9. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1
směrnice 89/391/EHS

SR
92/85/EHS

o zavedení opatření pro podporu zlepšení
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovnic
těhotných, nedávno rodících nebo kojících

z. 262/06 Sb.
v. 288/03 Sb.

10. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1
směrnice 89/391/EHS

SR
92/91/EHS
2007/30/ES

o minimálních požadavcích na zlepšení pracovní
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při
těžbě nerostných surovin během vrtání

v. 239/98 Sb.

11. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1
směrnice 89/391/EHS

SR
92/104/EHS
2007/30/ES

o minimálních požadavcích na zlepšení
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při
těžbě nerostných surovin
12. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1
směrnice 89/391/EHS

SR
93/103/EHS
2007/30/ES

o minimálních bezpečnostních a zdravotních
opatřeních posádek rybářských lodí

SR 98/24/ES
2007/30/ES

o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců
před riziky spojenými s chemickými činiteli
používanými při práci

v. 22/1989 Sb.
v. 26/1989 Sb.
v. 51/1989 Sb.
v. 55/1996 Sb.
---

13. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1
směrnice 89/391/EHS

14. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1
směrnice 89/391/EHS
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platná (/No/)
kodifikovaná
název24
(No) zrušená
SR 99/92/ES o minimálních bezpečnostních a zdravotních
2007/30/ES požadavcích na ochranu pracovníků pracujících
v prostředí s nebezpečím výbuchu

v ČR
z. 309/06 Sb.
nv 406/04 Sb.

15. samostatná směrnice ve smyslu článku 16
směrnice 89/391/EHS

SR
2002/44/ES
1137/2008

o minimálních zdravotních a bezpečnostních
požadavcích proti rizikům vyplývajícím z
vystavení pracovníků fyzikálním vlivům
(vibrace)

z. 309/06 Sb.
z. 258/00 Sb.
nv 148/06 Sb.

16. samostatná směrnice ve smyslu článku 16
směrnice 89/391/EHS

SR
86/188/EHS
SR
2003/10/ES
1137/2008
SR
2004/40/ES
2007/30/ES
2008/46/ES
2012/11/EU
SEPR
2006/25/ES
2013/64/EU

o minimálních zdravotních a bezpečnostních
požadavcích proti rizikům vyplývajícím
z vystavení pracovníků fyzikálním vlivům
(hluk)

z. 309/06 Sb.
z. 258/00 Sb.
nv 148/06 Sb.

17. samostatná směrnice ve smyslu článku 16
směrnice 89/391/EHS

o minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců
rizikům spojeným s fyzikálními činiteli
(elektromagnetickými poli)

z. 309/06 Sb.
nv 1/08 Sb.

18. samostatná směrnice ve smyslu článku 16
směrnice 89/391/EHS

o minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců
rizikům spojeným s fyzikálními činiteli
(optickým zářením z umělých zdrojů)

nv 291/15 Sb.

19. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1
směrnice 89/391/EHS

SEPR
2013/35/EU

o minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců
rizikům spojeným s fyzikálními činiteli
(elektromagnetickými poli)

z. 309/06 Sb.
nv 1/08 Sb.

20. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1
směrnice 89/391/EHS
Poznámka:
z.
zákon
nv
nařízení vlády
v.
vyhláška

V níže uvedeném přehledu právních a ostatních předpisů k problematice BOZP jsou
uvedeny jen vybrané právní a technické předpisy, které jsou relevantní k zaměření
projektu. Nejsou zde uvedeny předpisy s požadavky BOZP pro konstrukci a výrobu
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technických prostředků či nářadí, nejsou zde požadavky na BOZP v rámci zkoušení a
testování výrobků, nejsou zde požadavky na provoz a pracovní postupy, s kterými se
v rámci rozsahu tohoto projektu nepočítá. To značně rozsah výběru dotčených
předpisů zužuje. Lze podotknout, že samotných právních předpisů, které se běžně
využívají k definování základních požadavků BOZP je cca. 50. K takovémuto výběru
je nutné umět definovat na dalších 50 právních předpisů, které k těmto základním
právním předpisům BOZP tvoří nezbytné pozadí – např. např. občanský zákoník,
správní řád, kontrolní řád a mnohé jiné, nebo různé mezinárodní smlouvy, např.:
-

Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí – ADR,
Sdělení č. 17/2011 Sb. m. s.
Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží – RID Sdělení
č. 20/2017 Sb. m. s.)
Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po
vnitrozemských vodních cestách – ADN, Sdělení č. 102/2011 Sb. m. s.

Vedle právních předpisů pak musíme vzpomenout na definované požadavky
technickými normami. Zvláště to jsou požadavky k zajištění bezpečného provozu
technických zařízení – viz příloha č. 3.
Mezi základní zdroje informací a podklady pro studium přístupů k řešení problematiky
systémů řízení BOZP a naplňování požadavků právních a technických předpisů patří:
a) www stránky
-

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vyhledavani&katalog=all&
vyhltext=st%C3%A1tn%C3%AD%20organizace

-

https://www.finance.cz/makrodata-eu/seznamy/statni-organizace/

-

https://cs.wikipedia.org/wiki/Organiza%C4%8Dn%C3%AD_slo%C5%BEka_st
%C3%A1tu

-

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo

-

https://cs.wikipedia.org/wiki/Organiza%C4%8Dn%C3%AD_slo%C5%BEka_st
%C3%A1tu

-

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n
_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy

b) právní předpisy (v aktuálním znění)
-

Sdělení č. 17/2011 Sb. m. s., Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě
nebezpečných věcí – ADR

-

Sdělení č. 20/2017 Sb. m. s., Řád pro mezinárodní železniční dopravu
nebezpečného zboží – RID (Řád pro mezinárodní železniční přepravu
nebezpečných věcí, který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční
přepravě - COTIF)
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-

Sdělení č. 102/2011 Sb. m. s., Evropská dohoda o mezinárodní přepravě
nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách – ADN

-

Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH), a
o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93,
nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

-

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
(nařízení CLP), o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o
změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění

-

Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

-

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních
ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS

-

Směrnice rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti
a ochrany zdraví zaměstnanců při práci

-

Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součásti ústavního pořádku České republiky

-

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

-

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

-

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

-

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích

-

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

-

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

-

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů

-

Zákon č 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb.

-

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
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-

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

-

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

-

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

-

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci)

-

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

-

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a
o fluorovaných skleníkových plynech

-

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

-

Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

-

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o prevenci závažných havárií)vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení
rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do
skupiny A nebo skupiny B

-

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich
dodávání na trh

-

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

-

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

-

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a
dezinfekčních prostředků

-

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. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce
a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování
dopravy dopravními prostředky
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-

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

-

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště
a pracovní prostředí

-

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky

-

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

-

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek
z odborné způsobilosti

-

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

-

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

-

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací

-

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

-

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

-

Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace
práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného
charakteru

-

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních
značek a značení a zavedení signálů

-

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

-

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

-

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

-

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

-

Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

-

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení

-

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

vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů

-

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

-

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

-

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

-

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

-

Vyhláška č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a
dezinfekčních prostředků

-

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
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

-

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní
důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat
bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových
vozidel)

-

Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

-

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

-

Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a
o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

-

Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů

-

Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických
zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich
bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních

-

Vyhláška č. 104/2012, o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování
a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský
posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat
za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování
nemocí z povolání)

-

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských
službách a některých druzích posudkové péče)
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-

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích

-

Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování
a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního
plánu a jeho struktuře

-

Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a
rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

-

Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení
o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné
havárie

-

Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol
a náležitostech o obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

-

Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

-

Vyhláška č. 238/2016 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných
těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a
příslušnicím, které kojí

-

Vyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a
prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

c) technické předpisy
-

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva

-

ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

-

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

-

ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla

-

ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy

-

ČSN 26 7407 Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače

-

ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel

-

ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů

-

ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů
v provozu

-

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

-

ČSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

-

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní
hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

-

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

-

CSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu
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-

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

-

CSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

-

ČSN 75 5490 Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod

-

ČSN EN 280+A1 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky

-

ČSN EN 528 Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky

-

ČSN EN 671-3 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba
hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se
zploštitelnou hadicí

-

ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací
popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití

-

ČSN EN 1493 Zvedáky vozidel

-

ČSN EN 1920 Lahve na přepravu plynů - Lahve na stlačené plyny (kromě
acetylenu) - Kontrola během plnění

-

ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na
stavbách a ohrožení života

-

ČSN ISO 4309 Jeřáby - Ocelová lana - Péče a údržba, inspekce a vyřazování

-

ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně

-

ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
– Požadavky s návodem k použití
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Příloha č. 3 Rozdíly v pojetí systému
managementu BOZP a plnění požadavků
právních předpisů

Číslo výzkumného úkolu: VUS4_08_VÚBP
Název výzkumného úkolu: Návrh systému řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500
zaměstnanci
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Rozdíly v pojetí systému managementu BOZP a plnění požadavků
právních předpisů
Systém managementu je pojímán jako způsob a rámec pro řízení rizik a příležitostí
v oblasti BOZP. Cílem a zamýšleným výstupem systému managementu BOZP je
předcházet pracovním úrazům a poškození zdraví pracovníků a zajišťovat bezpečná
a zdravá pracoviště; proto je zásadně důležité, aby organizace odstraňovala
nebezpečí a minimalizovala rizika v oblasti BOZP tím, že přijme efektivní preventivní
a ochranná opatření. V tomto směru jsou si systém managementu a cíle souboru
opatření ve smyslu uplatněných požadavků právních předpisů rovny. Zásadním
rozdílem je ovšem samotné definování rozsahu BOZP – slovy technické normy:
kontextu organizace, a definování rozsahu naplnění požadavků právních předpisů.
Druhým zásadním rozdílem je pak cesta vedoucí k naplňování. Mezitím, co v rámci
plnění požadavků právních předpisů je sledován minimalistický cíl zajištění alespoň
nějakého naplnění požadavku, v rámci systému managementu lze uvažovat ve dvojí
rovině naplňování. Tím prvním je spíše maximalistické pojetí ve smyslu splnění či
zvážení i dalších navazujících požadavků, tím druhým je propojení plněného
požadavku s jinými požadavky, zabudování požadavku do uceleného systému práce
a plnění. Tato rovina pak s sebou přináší možnost průběžné kontroly a periodického
hodnocení úrovně plnění.
Níže uvedená přehledová tabulka poukazuje na rozdíly mezi pojetím systému
managementu a pojetím prostého plnění požadavků právních předpisů. Z tohoto
přehledu vyplývá, že plnění požadavků právních předpisů nelze zaměnit za pojem
management BOZP.
Z logiky věci je zřejmé, že ani systém řízení nemůže být spojován s plněním
požadavků právních předpisů v jeho značně nahodilé podobě. Systém řízení, jako
manažerský pojem, předpokládá definování jednotlivých prvků v oblasti BOZP a jejich
vzájemné propojení za účelem dosažení vytyčeného cíle. Organizace, které
neprovedou takovéto prvotní definování jednotlivých prvků, nepřiřadí jim role,
odpovědnosti, pravomoci, nemohou hovořit o systému řízení BOZP.

systém managementu (podle normy
ČSN ISO 45001)

požadavky právních předpisů (ve
smyslu národní legislativy)

kontext
organizace
vč. definování potřeb a očekávání
pracovníků a dalších zainteresovaných
stran, určení rozsahu SM BOZP

není řešeno
požadavky právních předpisů
nestanovují povinnost určovat rozsah
plnění požadavků; stanovují povinnosti
vůči zainteresovaným stranám
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systém managementu BOZP

není řešeno;
je řešeno u organizací se zřízenou pozicí
manažer BOZP ve smyslu Národní
soustavy kvalifikací – takový pracovník
by měl v různé míře rozsahu a kvality
naplňovat i požadavky této normy

vedení a spoluúčast pracovníků
vč. stanovení politiky BOZP; cílů BOZP;
rolí, odpovědností a pravomocí;
průběžného jednání s pracovníky

není řešeno v takovém rozsahu
zákoníkem práce jsou stanoveny oblasti
BOZP s povinným projednáváním
s pracovníky; odpovědnosti, pravomoci a
role jsou v různé míře kvality
nahrazovány pracovními smlouvami,
zřídka popisy pracovního místa

plánování
vč. plánování dosažení cílů BOZP,
identifikace nebezpečí a posuzování rizik
a příležitostí, a plánování přijímání
korekčních opatření, určování požadavků
právních předpisů

není řešeno v takovém rozsahu
definování a hodnocení dosažení cílů
BOZP není zpravidla prováděno – není
předpisy požadováno; provádění
identifikace nebezpečí, rizik (nikoli však
příležitostí ke zlepšování = výrazný
preventivní prvek) a přijímání korekčních
opatření je požadováno zákoníkem
práce, vč. vedení odpovídající
dokumentace

podpora
vč. definování zdrojů, kompetencí,
povědomí, komunikace; a
dokumentovaných informací – viz
přehled za tabulkou

není řešeno v takovém rozsahu
zpravidla řešeno nahodile či intuitivně,
bez záměru, cíle, plánování,
organizování, přijímání vhodných
opatření; dokumentace vyžadovaná
právními předpisy se z větší části
neshoduje s dokumentací podle normy
ISO 45001)

provoz
plánování a řízení provozu, odstraňování
nebezpečí, zprostředkování a nákup
z pohledu BOZP; management změny,
havarijní připravenost

není řešeno v takovém rozsahu
plánování a řízení provozu probíhá
z hlediska spíše ekonomického, obdobně
i zprostředkování a nákup; management
změny a havarijní připravenost řeší
podniky zpravidla zařazené do prevence
závažných havárií, či podniky se
specifickými technologickými riziky

hodnocení výkonnosti
monitorování a měření, vyhodnocování,
audity, přezkoumání systému

nebývá cíleně a důsledně uplatňováno
audity jsou myšlenkově postaveny na
úroveň kontrol a prověrek (není
spatřován rozdíl), přezkoumávání
systému není zpravidla prováděno
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zlepšování
přijímání dokumentovaných opatření při
výskytu incidentů, neshod, nápravných
opatření; neustálé zlepšování

zpravidla není řešeno
ačkoli
právní
předpisy
požadují
dokumentaci
přijímání
opatření
u
prováděné
analýzy
rizik
a
z ní
vyplývajících
opatření,
není
zaměstnavatelem takovýto požadavek
chápán při řešení incidentů a neshod, při
zjištění nedostatků a jejich řešení –
zpravidla se dokumentace nevede
s výjimkou velkých organizací, které jsou
však navyklé na požadavky systému
managementu

Jak bylo v přehledové tabulce v rámci „podpory“ uvedeno, normou požadované
dokumentované informace k systému managementu BOZP se neztotožňují
s dokumentací vedenou podle právních předpisů – viz příloha č. 4.
Mezi dokumentované informace požadované touto normou patří:
-

Stanovení rozsahu systému BOZP
Politika BOZP
Přidělení odpovědností a pravomocí pro relevantní role v rámci SM BOZP
Rizika a příležitosti
Proces (procesy) a opatření potřebné pro určování a řešení rizik a příležitostí
Metodika (metodiky) a kritéria pro posuzování rizik
Požadavky právních předpisů a jiné požadavky
Cíle BOZP a plány k jejich dosažení
Důkaz o kompetenci
Důkaz o sděleních, je-li to vhodné
Procesy (řízení procesů)
Odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP)
Management změny
Řízení zprostředkování a nákupu
Proces (procesy) a plány reakce na možné havarijní situace
Výsledky z monitorování, měření, analýzy a hodnocení výkonnosti
Udržování, kalibrace nebo ověřování měřicích zařízení
Výsledek (výsledky) hodnocení souladu
Realizace programu auditů a výsledky auditů
Přezkoumání systému managementu
Povaha incidentů nebo neshod a všechna přijatá následná opatření
Výsledky všech opatření a nápravných opatření, včetně jejich efektivnosti
Neustálé zlepšování
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Příloha č. 4 Možné zpracování směrnice
BOZP

Číslo výzkumného úkolu: VUS3_01_VÚBP
Název výzkumného úkolu: Návrh systému řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500
zaměstnanci
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Možné zpracování směrnice BOZP
Základním dokumentem charakterizujícím organizaci BOZP u organizace je směrnice
BOZP, nebo jinak nazvaný dokument odpovídajícího charakteru. Od takovéhoto
dokumentu se očekává uvedení odpovědností osob, které mají odpovídající pravomoci
a povinnosti na úseku BOZP v dané organizaci, uvedení samotné organizace
jednotlivých prvků BOZP v dostatečně konkretizované podobě, aby bylo zcela zřejmé,
kdo, kdy a v jakém rozsahu vykonává konkrétní činnosti a kdo za takové činnosti
zároveň nese přímou odpovědnost.
Níže uvedené zpracování směrnice BOZP je možným nástinem zavedení takové
organizace. Směrnice předpokládá působení odborové organizace bez ustanovení
zástupců zaměstnanců pro BOZP.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.

2.

3.
4.
5.

Účelem směrnice je stanovit organizaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví (dále
jen BOZP) při práci, a poskytnout všem zaměstnancům Ministerstva práce a
sociálních věcí (dále jen Úřad a Ministerstvo) ucelenou informaci o povinnostech,
oprávněních, základních právních a souvisejících předpisech. V samostatných
přílohách této směrnice je přiblížen způsob praktického výkonu některých
požadavků ochrany zdraví, bezpečnosti práce a požární ochrany, s cílem
minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců, ztrát na životech a snížení
nehodovosti, škodám na majetku Úřadu apod.
Pod pojmem Úřad jsou myšleny všechny budovy a pracoviště Ministerstva práce
a sociálních věcí a jeho zaměstnanců, popř. osob, které se v budovách nachází
či v nich vykonávají sjednanou práci.
Pod pojmem Ministerstvo je myšlen zaměstnavatel, jako vrcholný představitel
Úřadu, a na jednotlivých pracovištích příslušní vedoucí pracovníci Úřadu.
Směrnice je zpracována na základě zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce
(dále jen ZP) a zohledňuje mnohé další legislativní normy.
Postupy uvedené ve směrnici jsou závazné stejnou měrou pro všechny
zaměstnance, jejichž činnosti upravuje bez výjimky.
Čl. 2
Základní principy

1.

Zásady a požadavky bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany,
charakterizované příslušnou legislativou a vnitřními předpisy, jsou nedílnou a
rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech
stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají a jsou závazné pro
všechny pracovníky společnosti bez rozdílu.

STRANA 80 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat předpisy BOZP. Jejich porušení je
považováno za vážné porušení pracovní kázně ve smyslu zákoníku práce.
Každý je povinen počínat si tak, aby neohrozil život a zdraví osob a majetek
zaměstnavatele či jiných osob, nezavdal příčinu ke vzniku požáru, či
k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li škoda, je povinen na ni upozornit
nadřízeného vedoucího zaměstnance.
Na zaměstnanci, který vědomě neupozornil nadřízeného vedoucího
zaměstnance na škodu hrozící zaměstnavateli nebo nezakročil proti hrozící
škodě, ačkoliv by tím bylo zabráněno bezprostřednímu vzniku škody, může
zaměstnavatel požadovat, aby se podílel na náhradě škody, která byla
zaměstnavateli způsobena, a to v rozsahu přiměřeném okolnostem případu,
pokud ji není možné nahradit jinak.
Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným
porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance.
Zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící
zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, jestliže tento
stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným
okolnostem.
Je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je
zaměstnanec povinen zakročit; nemusí tak učinit, brání-li mu v tom důležitá
okolnost, nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní
zaměstnance.
Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen
poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nebo potřebnou věcnou pomoc,
nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké
anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost.
Čl. 3
Organizace bezpečnosti práce a ochrany zdraví

1.
2.
3.

Za plnění povinností BOZP odpovídá ministr/yně.
Náměstek ministra/yně pro řízení úřadu odpovídá za metodické řízení BOZP a
plnění úkolů prevence rizik.
Odbor vnitřní správy je stanoven organizačním prvkem řízení BOZP. Koncepčně
řeší problematiku BOZP, organizuje a plánuje jednotlivé činnosti na úseku BOZP,
vykonává základní dozor a kontrolu plnění plánovaných a organizovaných úkolů
a jednotlivých opatření. Ředitel odboru odpovídá za to, že plnění úkolů na úseku
BOZP odpovídá právním a technickým předpisům, že je řádně stanovena a
vedena příslušná dokumentace a svojí aktuálností odpovídá aktuálnímu stavu
požadavků i konkrétních podmínek. Při tom využívá znalostí odborně způsobilé
osoby na úseku prevence rizik (dále jen OZO PR) či revizních techniků. Jejich
činnost, jakož i ostatních odborných osob na úseku BOZP, plně koordinuje.
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4.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
5.

6.
a)

b)
c)

Správci objektů jsou stanoveni výkonnými prvky řízení BOZP k zajištění
provedení úkolů a povinností zaměstnavatele na úseku prevence rizik,
k odstranění zjištěných nedostatků a realizaci přijatých nápravných či
preventivních opatření. Svoji působnost vykonávají na objektu, pro který jsou
organizačně a pravomocně určeni. Správci objektů spolupracují s externími či
interními spolupracovníky:
OZO PR – pracovník s osvědčením podle zákona o BOZP
revizní technik – pracovník na úseku revizí a kontrol vyhrazených technických
zařízení dle oprávnění
servisní technik – odborný pracovník servisní organizace či výrobce na úseku
kontrol strojů a zařízení
kvalifikovaná obsluha – odborně způsobilý pracovník / zaměstnanec
s příslušným osvědčením
odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany – pracovník s osvědčením
podle zákona o požární ochraně
revizní technik požární ochrany - pracovník s osvědčením podle zákona
o požární ochraně na úseku kontroly požárně bezpečnostních zařízení a
vyhrazených prostředků požární ochrany
poskytovatel pracovnělékařských služeb – pracovník medicínského vzdělání
specializace pracovního lékařství.
Vedoucí odborů a jednotlivých oddělení odpovídají za BOZP na svých úsecích a
ve svých kancelářích či prostorách. Vedoucí pracovníci jsou odpovědni za včasné
stanovení nebezpečí na pracovišti či používaném technologickém zařízení nebo
postupu, za kvalitativní hodnocení rizika a kvantifikování míry rizika
s definováním požadovaných bezpečných pracovních postupů a stanovením
kategorizace práce s návrhem fyziologických, zdravotních a odborných
požadavků na pracovníky.
Všichni zaměstnanci musí absolvovat školení BOZP, jako nezbytnou podmínku
jejich odborné kvalifikace. Školení se provádí ve třech základních úrovních.
Vstupní školení BOZP pro každého nového zaměstnance, či zaměstnance
přeřazeného na nové pracoviště. Náplní školení je poskytnutí informace
o organizaci pracovnělékařských prohlídek, začlenění do kategorie práce,
poučení osob podle odborné způsobilosti v elektrotechnice, poskytnutí informací
o místu práce a rizicích na pracovišti, přijatých organizačních, technických,
preventivních a ochranných opatřeních. Školení provádí vedoucí oddělení či
vedoucí odboru (vedoucí daného pracoviště).
Periodické školení BOZP pro všechny zaměstnance. Školení provádí OZO PR,
popř. příslušný vedoucí odboru pro své podřízené pracovníky.
Školení vedoucích zaměstnanců pro všechny zaměstnance, kteří řídí a kontrolují
úkoly na úseku BOZP. Bez tohoto školení nemohou vydávat pokyny na úseku
BOZP, provádět kontrolu stavu BOZP či školení podřízených pracovníků. Školení
provádí OZO PR. Školení je zakončeno přezkoušením znalostí.
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d) Školení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů. Školení provádí vedoucí pracovník,
na jehož pracovišti (kanceláři) bude činnost prováděna, nebo správce objektu.
7.
Všichni zaměstnanci jsou povinni provést kontrolu před opuštěním pracoviště,
zda nehrozí nebezpečí vzniku požáru, pádu používaných zařízení apod. Za tuto
činnost odpovídá zaměstnanec, který odchází z pracoviště poslední.
8.
Příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení BOZP jsou obsaženy v článcích 4 a 5.
9.
Obsluhou strojů, zařízení a spotřebičů (dále jen zařízení) mohou být pověřeny
jen osoby odborně a zdravotně způsobilé. Vedoucí pracovníci na svých úsecích
odpovídají, že budou osoby před přidělením na práci se zařízeními prokazatelně
poučeny s obsluhou zařízení, s riziky vyplývajícími z činnosti zařízení, práce a
prostředí, s požadavky na údržbu, kontrolu a opravy zařízení.
10. Požadavky na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení
jsou stanoveny v plánu údržby. Mezi základní organizační prvky systému údržby
patří:
a) revize elektrického zařízení a hromosvodů, plynových zařízení a předepsaných
technických zařízení ve lhůtách stanovených podle platného právního nebo
technického předpisu příslušným revizním technikem – zprávy jsou uloženy
u správce objektu
b) úkony základní očisty zařízení, vizuální kontroly úplnosti a neporušenosti, vč.
doplnění provozních kapalin příslušnou obsluhou – provedené činnosti se
zaznamenávají do provozních deníků příslušných zařízení
c) kontrola věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
oprávněnými osobami – zprávy jsou uloženy u správce objektu.
11. Stav BOZP je zjišťován prostřednictvím kontrol a prověrek. Jejich cílem je
odstranění zjištěných závad a odchylek od požadovaného stavu, nebo odhalení
nově vzniklého nebezpečí, definování rizik a opatření k jejich minimalizaci.
Zjištěné nedostatky musí být zveřejněny formou zápisu a předány řediteli odboru
vnitřní správy, který dozoruje jejich řešení. Na činnosti se podílí níže stanovení
pracovníci, v rozsahu svých pravomocí.
a) Vedoucí pracovišť provádí průběžné (denní) kontroly stavu BOZP na svých
pracovištích. Kontroly slouží k vyhledávání nových nebezpečí a rizik na těchto
pracovištích a u prováděných pracovních činností, slouží k dohledu dodržování
předepsaných bezpečnostních opatření a zásad bezpečné práce, používání
předepsaných ochranných pomůcek. Z kontroly se neprovádí zápis, není-li
předmětem změna stávajícího stavu nebo personální řešení za vědomé
porušování nařízených bezpečnostních pravidel.
b) Správce objektu provádí 1x měsíčně kontrolu stavu společných pracovních
prostor, skladů a jiných specifických prostor, na žádost vedoucího pracoviště
i kontrolu stavu příslušné kanceláře či přidruženého prostoru. Z kontroly
neprovádí zápis, není-li požadován ředitelem odboru vnitřní správy, nebo není-li
jej potřeba k zajištěním odstranění zjištěných závad, popisu stavu k provedení
přehodnocení nebezpečí a rizik apod. Kontrola může být prováděna společně se
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c)

d)

12.

13.

14.

zástupcem vedoucího příslušného odboru či oddělení, nebo za účasti zástupců
odborů.
OZO PR může provést namátkovou kontrolu libovolných pracovišť. Kontrolu
provádí s vědomím ředitele odboru vnitřní správy a je provázen správcem
objektu. O výsledku kontroly pořizuje OZO PR společně se správcem objektu
zprávu, která je uložena u ředitele odboru vnitřní správy.
OZO PR provádí 1x ročně komisionální prověrku BOZP. Komisi tvoří správce
objektu, člen odborů a pracovník Ministerstva. O výsledku prověrky je pořízen
Zápis, který je uložen u ředitele odboru vnitřní správy. Součástí zprávy je soupis
odhalených nedostatků a termíny jejich odstranění.
O prováděných činnostech na úseku BOZP se vyhotovují dokumenty (protokoly,
zápisy atd.) a záznamy v příslušných záznamových dokumentech. Za jejich
řádné vedení odpovídá vedoucí pracovník příslušného pracoviště. Dokumenty
vyhotovené v rámci dodavatelských vztahů předává správci objektu.
Dokumentaci BOZP tvoří tato směrnice, její samostatné přílohy a dokumenty
podle čl. 7. Za vedení a úplnost dokumentace BOZP odpovídá ředitel odboru
vnitřní správy. Dokumenty (bez ohledu na nosič dokumentu) mohou být uloženy
buď u ředitele odboru vnitřní správy, u správce objektu či v provozní dokumentaci
zařízení. O místě uložení vede ředitel odboru vnitřní správy přehled.
Tato směrnice podléhá změnovému řízení a pravidelným revizím s ohledem na
změnu právních předpisů či aktuálních pracovních podmínek. Za provádění
změn a aktualizaci odpovídá ředitel odboru vnitřní správy. Zároveň odpovídá za
seznámení zaměstnanců s obsahem provedených změn.
Čl. 4
Práva a povinnosti vedoucích pracovníků

1.
a)
b)
c)

d)
e)

f)

Vedoucí pracovníci jsou povinni plnit povinnosti zaměstnavatele na svěřeném
úseku svých činností. To mimo jiné zahrnuje níže uvedené povinnosti.
Řídit, organizovat a kontrolovat práci podřízených, jsou oprávněni k tomu stanovit
a ukládat úkoly a dávat závazné pokyny.
Účastnit se školení BOZP pro vedoucí pracovníky.
Soustavně vyhledávat nebezpečné procesy, zjišťovat jejich příčiny a zdroje,
hodnotit rizika a přijímat opatření k odstranění. Zjištěné nedostatky a závady
odstraňovat v co nejkratších termínech.
Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž
náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
Zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP,
která se týkají jejich práce a pracoviště, zajistit jejich účast na organizovaných
školeních BOZP.
Zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele obdrželi přiměřené
informace a pokyny k zajištění BOZP a ke zdolávání požárů, poskytnutí první
pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí.
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g) Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích, požívání alkoholických
nápojů a jiných omamných látek. K tomu jsou oprávněni provádět na základě
pověření kontroly podřízených pracovníků, zda nevykonávají činnosti pod vlivem
alkoholu, drog a jiných návykových látek.
h) Kontrolovat dodržování právních a vnitřních předpisů IS BP všemi zaměstnanci
a zaměstnanci třetích osob.
i) V případě zjištění hrubého porušení povinností zaměstnancem tomuto znemožnit
další pracovní úkony a oznámit skutečnosti náměstkovi ministra/yně pro řízení
úřadu pro přijetí dalších opatření.
j) Zajistit zaměstnancům používání osobních ochranných prostředků, není-li možné
odstranit rizika, používání ochranných nápojů, není-li možné zajistit dodržení
teplotních podmínek na pracovišti, zajistit používání mycích, čisticích a
desinfekčních prostředků k zajištění odpovídající hygieny po ukončení práce.
k) Umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti
se zajišťováním BOZP.
l) Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.
2.
Při vytváření příznivých pracovních podmínek, návrhu opatření ke snížení rizik,
zabezpečení dodržování právních a vnitřních předpisů, spolupracují vedoucí
pracovníci i s poskytovatelem pracovnělékařských služeb a s OZO PR.
Čl. 5
Práva a povinnosti zaměstnanců
1.
Zaměstnanec má právo:
a) na zajištění BOZP;
b) na srozumitelné informace o rizicích jeho práce a o opatřeních na ochranu před
jejich působením;
c) na podílení se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního
prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a Ministerstvem přijatých
opatření a svou účastí na řešení otázek BOZP;
d) účastnit se řešení otázek souvisejících s BOZP prostřednictvím odborů;
e) na odmítnutí výkonu práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a
závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo
zdraví jiných fyzických osob.
2.
Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a
požadavků Ministerstva k zajištění BOZP je nedílnou a trvalou součástí
kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Mezi základní povinnosti zaměstnance
patří níže uvedené povinnosti.
a) Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví
i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho
jednání, případně opomenutí při práci.
b) Podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního
prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a Ministerstvem přijatých
opatření a svou účastí na řešení otázek BOZP.

STRANA 85 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
c) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku. Na hrozící škody
upozornit nadřízeného pracovníka, popř. zakročit k odvrácení škody, jestliže tím
nevystaví vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance.
d) Účastnit se školení zajišťovaných Ministerstvem zaměřených na BOZP včetně
ověření svých znalostí.
e) Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny Ministerstva k zajištění BOZP,
s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na
pracovišti a informacemi zaměstnavatele.
f) Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní
prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a
ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu.
g) Podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným
zvláštními právními předpisy.
h) Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích
Ministerstva a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich
vlivem na pracoviště Ministerstva a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách,
kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.
i) Podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného
Ministerstvem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek.
j) Oznamovat svému nadřízenému vedoucímu nedostatky a závady na pracovišti,
které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit
bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik
mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo
poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení.
k) Podílet na odstraňování nedostatků s ohledem na druh jím vykonávané práce a
podle svých možností.
l) Bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj
pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného
zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a
spolupracovat při objasňování jeho příčin.
m) Spolupracovat se zaměstnavatelem tak, aby mohl zajistit bezpečné a zdraví
neohrožující pracovní podmínky.
3.
Zaměstnanci nesmí.
a) Vědomě bezdůvodně porušit stanovená pravidla bezpečné práce, zacházení se
zařízeními či nakládání s nebezpečnými (chemickými) látkami a odpady.
b) Snímat ochranné kryty zařízení,
c) Spouštět zařízení do provozu bez předchozí kontroly neporušenosti elektrické
instalace, přívodních kabelů a ostatních zdrojů energií a technologií; spouštět
zařízení v odkrytovaném stavu, nebo na kterém se provádí servisní či údržbářské
práce.
d) Odstraňovat varovné a informační cedulky ze zařízení, které na ně sami
neinstalovali.
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e) Provádět neoprávněné manipulace nebo zásahy do technických zařízení, ke
kterým je vyžadována příslušná odborná způsobilost.
f) Provádět práce nebo činnosti, které nevyplývají z jejich pracovní náplně, pokud
k nim nebyli pověřeni vedoucím zaměstnancem.
g) Používat na pracovišti vlastní tepelné a elektrické spotřebiče nezačleněné
správcem objektu do Plánu údržby.
h) Omezovat nebo znemožňovat použití únikových cest a východů.
i) Poškozovat nebo omezovat přístup či použití hasicích přístrojů nebo jiných
prostředků a zařízení požární ochrany.
j) Manipulovat s otevřeným ohněm na místech, kde je to zakázáno.
Čl. 6
Seznam samostatných příloh této směrnice
Seznam souvisejících právních předpisů
Seznam zpracovávané a vedené dokumentace
Vyšetřování a ohlašování pracovních úrazů
Obecné zásady bezpečné práce
Záznam o školení externích zaměstnanců
Vyhodnocení rizik v oblasti bezpečnosti práce
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Příloha č. 5 Příklad stanovení rizik podle
prováděných činností

Číslo výzkumného úkolu: VUS4_08_VÚBP
Název výzkumného úkolu: Návrh systému řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500
zaměstnanci
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Příklad stanovení rizik podle prováděných činností
Příklad stanovení rizik podle prováděných činností byl vyhotoven pro práci v kuchyni
a v jídelně, prováděný kolektivem pracovníků: vedoucí kuchyně, šéfkuchař/ka,
kuchař/ka, pomocná síla v kuchyni, řidič dodávky.
Součástí příkladu je provedení:
-

identifikace nebezpečí a počáteční vyhodnocení následků,

-

návrh ochrany před působením rizik,

-

metrika stanovení míry rizika a způsob výpočtu míry rizika,

-

vyhodnocení rizika - identifikace nebezpečí (rizika) a přijatá opatření ke snížení
rizika.

Identifikace nebezpečí a počáteční vyhodnocení následků
Identifikace nebezpečí daného pracoviště spočívá v návštěvě daného pracoviště
k seznámení se s jeho umístěním a provedením (stav a umístění budovy a jednotlivých
pracovišť v ní, včetně navazujících místností a spojovacích či komunikačních prostor),
dispozičním uspořádáním (rozestavením zařízení, funkčním uspořádáním pracovišť),
charakterem práce (vykonávaná činnost a používaná technická zařízení, nářadí,
nástroje, materiály). Vlastní prohlídka je spojena se získáním dodatečných informací,
ať již o charakteru práce, rizicích a nebezpečích na pracovišti, tak písemných
informacích o organizaci práce, pracovních postupech, návodech na používání strojů
apod., včetně informací o četnosti pracovních úrazů a přijatých opatřeních proti jejich
opakování.
Prohlídkou pracoviště a vyhodnocením poskytnutých informací byla identifikována
následující rizika:
1) mechanická
- při činnosti: pohyb po pracovišti, pohyb po schodech, nakládání a vykládání,
skladování;
- uklouznutí, škobrtnutí, pády osob, pády předmětů, pády ze zařízení určených pro
výstup osob (žebříky, schůdky,..), úder, náraz, přiražení, přimáčknutí, rozdrcení,
přitažení, zachycení, řezné a bodné rány;
2) tepelná:
- při činnosti: tepelná úprava pokrmů, manipulace s teplými pokrmy/ nápoji, při
transportu, při výdeji strávníkům;
- opaření, popálení, vystříknutí horkého oleje, chlad;
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- teplo: při tepelném zpracování, při transportu horkých/ teplých pokrmů, při výdeji
hotových jídel;
- chlad: v prostorách, které z technologického důvodu vyžadují skladování či
zpracování při nižší teplotě, při transportu várnic do nákladních aut;
3) elektrická:
- při činnosti: obsluha elektrického zařízení a spotřebičů;
- úraz elektrických proudem při zacházení s elektrickým zařízením a spotřebiči;
4) chemická:
- Při činnosti: úklid, dezinfekce, sanitace kuchyně, doplňování přípravku na strojní
mytí a oplach nádobí
- postříkání, rozlití, neúmyslné požití;
5) biologičtí činitelé:
- bakterie, viry, plísně, ohrožení infekčními chorobami.

Návrh ochrany před působením rizik
Návrh opatření k ochraně před působením rizik vychází ze zákoníkem práce
stanovených všeobecných preventivních zásad. Tomu odpovídá i rozčlenění
jednotlivých opatření do skupin.
A. Technická:
- ochranná a bezpečnostní zařízení (ochranné kryty a mříže, blokovací systémy –
koncové spínače,…), poskytování vhodných OOPP.
B. Technologická:
- nahrazování starších technologií novými.
C. Organizační:
- vstupní a pravidelná školení BOZP, o hygieně práce, seznámení s návodem,
pokyny a praktický zácvik obsluhy stroje, seznámení s bezpečnostními listy
a pravidly pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.
D. Jiná:
- pravidelné kontroly a revize, bezpečnostní značení, pravidelná údržba.

Metrika stanovení míry rizika a způsob výpočtu míry rizika
Vzhledem k užité metodě získání informací z pracoviště – Bezpečnostní prohlídce, je
stanovení míry rizika provedeno jako semikvantitativní bodová metoda. Při ní se
stanovují dílčí metriky pro hodnocení kategorií Pravděpodobnosti vzniku rizika
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(rizikového děje) a Pravděpodobnosti následků – závažnosti (poškození zdraví
člověka). Toto dvourozměrné hodnocení je doplněno o zvážení relevantnosti
a závažnosti děje členy hodnotícího týmu, vyjádřeného metrikou kategorie Názor
hodnotitelů.
U názvu metrik je uvedeno písmeno, které je použito v záhlaví tabulky vyhodnocení
rizika, u jednotlivých úrovní metriky je uvedena číselná hodnota závažnosti od
nejmenší po největší.
Samotná míra rizika je pak součinem všech tří kategorií (R = P x N x H).
P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika
1. Nahodilá
2. Nepravděpodobná
3. Pravděpodobná
4. Velmi pravděpodobná
5. Trvalá
N - Pravděpodobnost následků - závažnost
1. Poranění bez pracovní neschopnosti
2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)
3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky
5. Smrtelný úraz
H - Názor hodnotitelů
1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky
R - Míra rizika
-

1 až 3

bezvýznamné riziko

-

4 až 6

akceptovatelné riziko

-

7 až 16

mírné riziko (riziko na hranici přijatelnosti)

-

17 až 50

nežádoucí riziko

-

51 až 125

nepřijatelné riziko
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Hodnocení rizika - identifikace nebezpečí (rizika) a přijatá opatření ke snížení
rizika
Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Venkovní

* náraz vozidla na 1 3 1 3 * při pohybu na venkovním prostranství

komunikace

osobu, přejetí

dbát zvýšené pozornosti, nevstupovat

– pohyb

osoby

při práci na komunikace, kde projíždějí

osob

Opatření ke snížení rizika

dopravní prostředky

Venkovní

* uklouznutí,

2 2 1 4 * rovný a tvrdý stav povrchu

komunikace

zakopnutí a pád

komunikací, bez nerovností, výmolů,

a pracoviště

osob na

udržování, čištění a úklid, včasné

– pohyb

venkovních

odstraňování poškozených míst,

osob

vodorovných

nerovností apod.;

pochůzných

* rovný, drsný, bezprašný povrch;

plochách
Venkovní

* uklouznutí při

2 2 1 4 * v zimním období odstraňování

komunikace

chůzi po

námrazy, sněhu, protiskluzový posyp

- pohyb

namrzlých či

* popř. vhodné OOPP pro zaměstnance

osob

zasněžených

odklízejícího námrazu či sníh hrablem

v zimním

komunikacích

(zimní kabát, zimní rukavice)

období

* uklouznutí na
podlaze např. za
vchodovými
vstupními dveřmi;

Kouření a

* požár vzniklý od

1 3 2 6 * v celém areálu firmy je zakázáno

používání

otevřeného ohně

kouřit a manipulovat s otevřeným

otevřeného

- hořící cigareta,

ohněm mimo vyznačená místa –

ohně

zápalky,

upozornit zaměstnance na zákaz a na

zapalovače,

případně sankce za porušení zákazu

svíčky

* vyvěšení zákazových cedulí: zákaz
kouření, na předem stanovených a
dobře viditelných místech
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Druh práce

Identifikace

Míra

Opatření ke snížení rizika

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Silniční

* kontakt vozidla

vozidla,

s osobou, s jiným

průkaz přísl. skupiny), školení řidičů;

pojízdné

vozidlem nebo

* dodržování pravidel silničního

2 3 1 6 * oprávnění pro řízení vozidla (řidičský

prostředky a pevnou

provozu, bezpečnostních přestávek,

stroje

překážkou -

pozornost, přiměřená rychlost atd.;

dopravní nehody:

* nezdržovat se za couvajícím vozidlem

- srážka vozidel

a v dráze couvání, rozhlédnout se před

(čelní, z boku,

vstupem do komunikace;

zezadu),

* zajištění odstaveného vozidla proti

- náraz vozidla na

nežádoucí ujetí;

překážku

* dodržování pracovního režimu;

- převrácení
vozidla,
- sjetí vozidla
mimo vozovku,
- najetí, přejetí,
zachycení,
přiražení
a sražení osoby
vozidlem,
- přiražení nebo
přitlačení osoby
vozidlem
Podlahy,

* zakopnutí, pád

2 2 1 4 * odstranění jakýchkoliv komunikačních

komunikace

osoby na rovině

překážek, o které lze zakopnout –

– pohyb

* zakopnutí,

šroubů vík a zvýšených poklopů nad

osob

podvrtnutí nohy

úroveň podlahy, hadic, elektrických

naražení,

kabelů, vodorovných prvků

zachycení

vystupujících nad úroveň podlahy

o různé překážky

a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit
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Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

a vystupující části

použít náběhové klíny nebo

z podlahy

bezpečnostního značení (černožlutého
nebo červenobílého šrafování);
* udržování komunikací a průchodů
volně průchodných a volných, bez
překážek, jejich nezastavování
materiálem, provozním zařízením;

Podlahy,

* uklouznutí,

2 2 1 4 * rovný a tvrdý stav povrchu podlah

komunikace

podvrtnutí nohy,

a komunikací, bez nerovností, výmolů,

– pohyb

naražení a pád

udržování, čištění a úklid podlah,

osob

osoby na podlaze

včasné odstraňování poškozených

* uklouznutí při

míst, nerovností apod.;

chůzi po mokrých

* vhodná pracovní obuv, umývárnách

(v umývárnách,

použití rohoží;

koupelnách,

* čištění pochůzných ploch, včasné

* uklouznutí na

odstranění nečistot, vytírání podlah do

podlaze např. za

sucha za použití vhodných čistících

vchodovými

odmašťovacích prostředků apod.;

vstupními dveřmi

* v zimním období odstraňování
námrazy, sněhu, protiskluzový posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch
v případě jejich vyhlazení přirozeným
opotřebováním, či nevhodností
vlastního materiálu povrchu;

Schody,

* pád osoby při

3 2 1 6 * rovný, nekluzký a nepoškozený

schodiště,

sestupování

povrch schodišťových stupňů a podest;

chodby

(méně při

* přidržování se madel při výstupu a

nastupování) ze

sestupu po schodištích

schodů

* správné našlapování, vyloučení

* uklouznutí po

šikmého našlápnutí, zvýšená opatrnost

podlaze

při snížení adhezních podmínek za
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Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

a následný pád,

mokra, námrazy, vlivem zablácené

zakopnutí

obuvi apod.;

o nevhodně

* vyloučení nesprávného došlapování

umístěný

až na okraj (hranu) schodišťového

předmět,

stupně, kde jsou zhoršené třecí

zakopnutí

podmínky;

v důsledku

* dbát zvýšené opatrnosti

nepozornosti

*nestavět do průchozích uliček
nevhodně předměty

Okna, dveře

* pořezání o sklo

1 2 1 2 * průhledné nebo průsvitné stěny,

rozbité skleněné

přepážky v místnostech nebo v

výplně

blízkosti dopravních cest, dveře a vrata
ve výši očí zřetelně označeny; zejména
viditelné označené celoskleněných
vstupních dveřních křídel na
exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími
vlastnostmi, zejména pevností, na
exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně
naprasklých skleněných výplní;
* okna apod. podle potřeby v
otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Schůdky

Nábytek

* zranění

1 2 2 4 * kontrola stavu schůdků

způsobená

* nepoužívat poškozené schůdky

pádem ze

(platí obdobná opatření jako v případě

schůdků

schodů)

* naražení,
uhození,

3 1 2 6 * vhodné rozmístění nábytku (ne
v průchozích uličkách)

zakopnutí
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Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

* nepoužívat rozbitý či poškozený

* pořezání o sklo

nábytek
* dbát zvýšené pozornosti při úklidu
střepů
Regály,

* zranění

police

způsobená

2 2 1 4 * vhodné uložení věcí, nepřetěžovat
regálky, police

pádem předmětu
na osobu
z regálku nebo
police
Elektrické

* úraz elektrickým

1 3 1 3 * dbát pokynů od výrobce, zvýšená

spotřebiče

proudem,

opatrnost při používání elektrických

* opaření horkou

spotřebičů

vodou
* popálení od
elektrického
vařiče
* zranění
způsobená
pádem,
přiskřípnutím
apod. el.
spotřebičem
Nádobí,

* pořezání se

1 2 1 2 * nepoužívat „nakřáplé“ nádobí, talíře,

příbory, sklo

o rozbité nádobí,

hrníčky, skleničky apod.

apod.

talíře, misky,

* dbát zvýšené pozornosti při

(kuchyňské

skleničky (sklo,

manipulaci s příborem

nádobí)

keramika apod.)

* uklízet střepy vhodným způsobem

* píchnutí se
o vidličku,
pořezání
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Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

o příborový nůž,
nůž, nůžky
Kancelářské * naražení na
práce

2 1 1 2 * správné rozmístění kancelářského

ostré hrany rohy

nábytku a zařízení; (min. průchody 550

nábytku, stoly,

až 600 mm);

skříně, zásuvky,

* udržování pořádku;

a zařízení

* důsledné zavírání dvířek skříní,

v kancelářských

zasouvání zásuvek stolů a skříněk,

a skladovacích
místnostech;
Kancelářské * zranění ruky,
práce

1 1 1 1 * správné zacházení s kancelářskými

prstů,

pomůckami;

propíchnutí,

* při sešívání tiskopisů nevsunovat

pořezání při práci

prsty do čelistí sešívačky;

s kancelářskými
pomůckami
(sešívačkou,
nožem)
Kancelářské * pád předmětů
práce

1 2 1 2 * udržování pořádku na stolech a ve

a věcí na nohu

skříních;

pracovníka

* rovnoměrné ukládání předmětů do
skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Kancelářské * opaření vodou,
práce

horkými nápoji

1 2 1 2 * opatrnost při vylévání horké vody
z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými
tekutinami a nápoji;

Ruční řezák

* pořezání prstů

papíru

* uhození

1 2 2 4 * používat řezák jen k daným účelům
* nepoužívat rozbitý či poškozený řezák
* dbát zvýšené pozornosti při práci
s řezákem
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Druh práce

Identifikace

Míra

Opatření ke snížení rizika

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Elektrická

*úraz el. proudem

zařízení

přímým nebo

*včasné odborné opravy poškozených

nepřímým

el. zařízení (zásuvek, zástrček,

dotykem

pohyblivých přívodů apod.)

*obnažení živých

*vedení pohyblivých přívodů mimo

částí, snížení

průchody a komunikace

izolačních

*šetrné zacházení s kabely a

vlastností, zkrat

přívodovými šňůrami

způsobený

*neobsluhovat el. přístroje a zařízení

vodivým

mokrýma rukama

předmětem

*seznámit se s návodem na použití

1 2 1 2 *preventivní údržba el. zařízení

*před každým použitím vizuální
kontrola stavu zařízení
*neponechávat zapnuté el. přístroje
a zařízení po odchodu z pracoviště
a skončení pracovní směny
Jednoduché

* pád žebříku

1 3 1 3 * udržovat žebříky v řádném

a dvojité

i s osobou po

technickém stavu;

žebříky

ztrátě stability

* při používání žebříků dodržovány

žebříku při použití

zákazy:

žebříku

- používat poškozené žebříky,

* pád osoby ze

- pracovat nad sebou a vystupovat

žebříku při

a sestupovat po žebříku více osobám

vystupování či

současně,

sestupování;

- nebezpečně a nadměrně se vyklánět

* prasknutí,

(tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu

zlomení příčle

žebříku,

dřevěných

- vynášet a snášet břemeno hmotnosti

žebříků

nad 20 kg,

s následným

- vystupovat na žebřík s poškozenou
a nevhodnou a znečistěnou obuví,
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Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

pádem

s dlouhými tkaničkami apod.

pracovníka;

* k zajištění stability žebřík
zabezpečovat proti posunutí, bočnímu
vychýlení, zvrácení a rozevření;
* horní konec spolehlivě opřít o horní;
postranice, popř. žebřík připevnit ke
stabilní konstrukci;
* zajištění dostatečně dlouhého žebříku
* postavení jednoduchého žebříku se
sklonu do 2,5 : 1;
* před každým použitím žebříku
provádět vizuální prohlídky žebříku
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování
žebříku, řádné skladování dřevěných
i kovových žebříků;
* udržovat žebříky v řádném
technickém stavu;

Kuchyně

* pád osoby po

1 2 2 4 * vhodná povrchová úprava podlah

uklouznutí na

(nekluzná);

mokré a mastné

* používání pracovní obuvi s

podlaze,

protiskluznou podrážkou;

podvrtnutí nohy,

* včas odstraňovat zbytky jídel a

zakopnutí;

odpadků na podlaze, zejména na
povrchu komunikací;
* včasné vytírání mastnot, úkapů na
podlaze do sucha, odmašťovacími
prostředky;
* udržování povrchu spojovacích,
obslužných a jiných komunikací
v bezpečném stavu;
* zakrytí šachet, kanálů, prohlubní
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Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

poklopy nebo mřížkami a to bez
výstupků v úrovni okolní podlahy;
* udržování překrytí, mříží a poklopů
prohlubní bez deformací;
Kuchyně

* řezné a bodné

1 2 2 4 * nepoužívat poškozená nářadí, nářadí

rány ostřím

s uvolněnou násadou a rukojetí;

a ostrými hroty

* při dořezávání zbytků potravin (salám,

nářadí jako jsou

sýr) krájený zbytek přidržovat vidličkou;

nože, sekáčky,

* používat nářadí s dostatečně

nůžky na drůbež,

dlouhými držadly, s vhodně

vidličky,

tvarovanými a suchými rukojeťmi;

špikovačky apod.;

* používání ostrého nářadí (tupé
nástroje vyžadují vyvinutí většího úsilí a
snižují přesnost);
* dodržování zákazu zapichovat nože
do masa a stolu;
* při bourání a vykosťování masa
používat vyztuženou řeznickou zástěru
popř. i speciální rukavice proti
pořezání, nůž vést směrem od těla;
* při používání nožů si zajistit
dostatečný pracovní prostor;
* práci s noži, sekáči, strojky na krájení
chleba apod. nástroji věnovat zvýšenou
pozornost a soustředění;
* omezení přenášení nástrojů a nářadí,
především nožů;
* ukládání nářadí a pracovních
pomůcek na určená bezpečná místa,
aby nedošlo k jejich zakrytí zbožím
nebo surovinami;
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Identifikace

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Kuchyně

* zhmožděniny

Kuchyně

Míra

Opatření ke snížení rizika

2 1 1 2 * dodržování dostatečné šířky

stehen, hýždí při

obslužných průchodů mezi provozními

úderech o hrany

zařízeními a mezi těmito zařízeními a

stolů a o části

konstrukcemi budov (min. 0,60 m,

kuchyňských

výjimečně 0,55 m, v místě pro obsluhu

strojů a zařízení;

stroje min. 1 m);

* opaření horkými

1 2 2 4 * hrnce a nádoby s horkým obsahem

pokrmy a parou,

nenaplňovat až po okraj;

popálení o horké

* při manipulaci s nádobami obsahující

povrchy;

horké pokrmy používat ochranné

* pád nádoby

chňapky popř. utěrky proti popálení;

s pokrmem na

* omezení přenášení horkých pokrmů

pracovníka,

a nápojů;

zranění končetin

* při snímání pokliček a poklopů z

a jiných částí těla;

nádob obsahujících vařící tekutiny,
vodní páry; horké pokrmy apod. obličej
odvrátit mimo směr unikající páry;
* při vkládání potravin do horkého tuku
používat koše, popř. jiné vhodné
pomůcky;
* při používání elektrických smažičů
udržovat hladinu tuku a jeho teplotu ve
stanoveném rozmezí;
* při rozehřívání tuku přikrýt nádobu
víkem
* nevypouštět vroucí olej ze smažiče
nebo smažící pánve ani nepřelévat
vroucí olej naběračkou;
* větší hrnce a jiné nádoby přenášet
dvěma pracovnicemi (dodržovat
hmotnostní limit na jednu ženu cca 15

STRANA 101 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

kg);
* nádoby s pokrmy nepřenášet na
sobě;
* úchopové části nádob pevné a
udržovat je v čistotě (bez mastnot);
* nádoby s horkými pokrmy nepokládat
na okraje stolů, sporáků, dvířek
pečících trub, do průchozích uliček
apod.;
* nepřetěžovat otevřená dvířka pečících
trub ani jiná kuchyňská zařízení;
* používat vhodné nádoby na pečení,
aby při jejich vytahování nedocházelo k
jejích zaklínění v troubě;
Kuchyně

* pořezání,

1 2 2 4 * používání ochranných zařízení

rozdrcení prstů

zabraňujících přístupu rukou na

a rukou při

šnekový podavač (úprava násypek,

obsluze mlecích

blokovaný ochranný rám kolem

strojů, kráječů,

násypky vypínající el. proud při

řezaček;

zvednutí, u starších a menších řezaček
bez podávacího rámu musí pracovník
používat tlačítka, dřevěnou paličku
apod. pomůcku k přitlačování masa,
zeleniny a jiných hmot do hrdla
řezačky;
* maso krájet na takové kousky, které
se snadno vejdou do vkládacího otvoru
řezačky;
* do kráječů cibule přitlačovat zbytky
krájeného materiálu pomocí dřevěného
válečku apod.;

STRANA 102 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

* obsluhou stroje pověřovat jen
proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání
příslušného typu mlecích strojů,
kráječů, řezaček;
Kuchyně

* rozdrcení,

1 2 2 4 * používání ochranných vík, které lze

pořezání prstů

zvednout jen, pokud jsou-li nože

a rukou při

zastaveny a jsou opatřeny vypínačem

obsluze kutru

znemožňujícím uvedení stroje do

a podobných

chodu, není-li víko uzavřeno

kuchyňských

(sklopeno);

strojů a strojků;

* dodržován zákaz odklápění víka před
úplným zastavením nožů;
* čistění diskového kola až po úplném
zastavení stroje a ustavení části stroje
do správné polohy (např. řezací
soupravu vyjímat pomocí háčku);
* čistění a údržbu stroje provádět pouze
za klidu při zajištění proti spuštění
chodu;
* obsluhou stroje pověřovat jen
proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání
příslušného typu kutru apod. strojů a
strojků;

* zhmožděniny,

1 2 2 4 * používání stroje jen plní-li ochranná

tržné rány,

zařízení (ochranné víko nebo mříž)

zachycení ruky

svou ochrannou funkci (blokování

a vtažení oděvu

chodu při zvednutí víka nebo mříže);

rotující částí

* dodržování zákazu vyjímat

stroje hnětače,

připravované těsto nebo jiné pokrmy za

STRANA 103 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

šlehače, míchače

chodu stroje;

apod.;

* zkoušky těsta a jiných surovin
připravovaných robotem provádět jen
po zastavení stroje;
* obsluhou stroje pověřovat jen
proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání
příslušného typu hnětače, míchače,
kuchyňského robotu apod. strojů a
strojků;

Kuchyně

* pořezání rukou,

1 2 2 4 * používání posouvacích, přítlačných

prstů při obsluze

zařízení (držáků apod.) zejména při

nářezových

dořezávání zbytků a kusů kratších než

a podobných

cca 12 cm tak, aby ruce obsluhy

strojů;

nepřišly do styku s nožem;
* dodržování zákazu čistění a údržby
strojů za chodu;
* nakrájené salámy, šunku, sýry apod.
odebírat vidličkou či kleštěmi, nikoliv
rukou;
* před řezáním salámu, sýru apod.
podle potřeby osušit resp. očistit povrch
zpracovávaných potravin a surovin tak,
aby nebyl kluzký;
* špičky salámu okrajovat ručně;
* obsluhou stroje pověřovat jen
proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání
příslušného typu nářezových apod.
strojků;

STRANA 104 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Kuchyně

* opaření parou

Opatření ke snížení rizika

1 2 2 4 * při zvedání víka kotle musí stát

nebo horkým

pracovník tak, aby ruka ani obličej

obsahem varného

nebyly zasaženy parou;

kotle;

* udržování kotle v bezpečném a
řádném technickém stavu, zejména:
- zajištění víka v libovolné poloze,
funkční koncový doraz,
- vyloučení samovolného sklopení
kotle;
- zajištění těsnosti výpustných kohoutů,
- vyklápění kotlů provádět až po vypnutí
el. proudu
- pravidelné ověřování a udržování
funkce výstroje a zařízení varného kotle
(pojistného ventilu, parovodního
duplikátoru (vyvíječ páry),
manovakuometru, stavoznaku,
zkušebního kohoutu, signalizaci apod.);
* ucpaný výpustný kohout pročisťovat
vhodnou pomůckou, aby nedošlo k
opaření;
* obsluhou varného kotle pověřovat jen
proškoleného pracovníka;

Kuchyně,

* přetížení svalů,

1 2 2 4 * břemena, předměty, obaly apod.

výdej jídel

šlach, poškození

ukládat tak, aby je bylo možno uchopit

páteře, naražení

bez zbytečného otáčení, naklápění,

a zhmoždění

zdvihání a spouštění;

končetin při ruční

* ukládání pracovních pomůcek, obalů,

manipulaci

předmětů na určená bezpečná místa,

s břemeny;

aby nedošlo k jejich zakrytí zbožím
nebo surovinami;

STRANA 105 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

* správné způsoby ruční manipulace;
* nepřekračování hmotnostních limitů,
používání pracovních pomůcek;
Výdej jídel

* přiražení prstů,

1 2 2 4 * zajistitelnost zvedacích krytů a dvířek

zranění ruky

v horní koncové poloze;

částmi strojů na

* funkční blokování zastavující pohyb

mytí a sušení

dopravníku není-li zajištěn včasný

nádobí;

odběr nádobí (u strojů s nepřetržitým
chodem);
* fungující prvky nouzového vypínání
stroje;
* dodržovat návod k používání
příslušného typu strojů na mytí a
sušení nádobí;
* obsluhou strojů na mytí a sušení
nádobí pověřovat jen proškolené
pracovníky;

Kuchyňské

* zhmožděniny,

1 3 2 6 * používání stroje jen plní-li ochranná

stroje

tržné rány ruky,

zařízení (ochranné víko nebo mříž)

a strojky -

zachycení

svou ochrannou funkci (blokování

hnětače,

a vtažení oděvu

chodu při zvednutí víka nebo mříže);

šlehače,

rotující částí

* dodržování zákazu vyjímat

univerzální

stroje hnětače,

připravované těsto nebo jiné pokrmy za

stroje

šlehače,

chodu stroje;

míchače,

* zkoušky těsta a jiných surovin

universálního

připravovaných robotem provádět jen

kuchyňského

po zastavení stroje;

stroje (kuchyňský

* přídavné stojky k robotu nasazovat

robot) apod.;

jen před jeho zapnutím;
* u universálních strojů začít pracovat
od nejnižších otáček, od nejmenšího

STRANA 106 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

záběru stroje, kotlíky nastavovat do
nejnižší polohy;
* doplňování přísad dle receptury jen
při zastaveném stroji;
* obsluhovat stroj s upnutými rukávy,
bez volně vlajících částí oděvu;
* obsluhou stroje pověřovat jen
proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání
příslušného typu hnětače, míchače,
kuchyňského robotu apod. strojů a
strojků;
Kuchyňské

* zachycení ruky

1 3 1 3 * za chodu stroje mít uzavřeny plnící

stroje a

rotujícím

otvory;

strojky -

pracovním

* plnění provádět pouze za klidu stroje;

hnětače,

nástrojem

* při použití přípojných strojků na mletí

šlehače,

univerzálního

požívat tlačítko k posouvání mleté

univerzální

mixéru;

hmoty;

stroje
Kuchyňské

* úraz elektrickým

1 4 1 4 * udržování krytí el. zařízení v

stroje

proudem (prací

provedení pro mokré prostředí;

a strojky -

a loupací stroj,

* funkční ochranné vodivé pospojování;

loupací

škrabka

stroj,

brambor);

škrabka
brambor
Ruční

* pád předmětů

2 2 1 4 * před zahájením manipulace

manipulace

na nohu,

zkontrolovat stav (pevnost, soudržnost,

naražení;

fixaci) přepravních obalů;

* zhmoždění

* správné způsoby ruční manipulace;

a naražení rukou

* správné uchopení předmětů

STRANA 107 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

a nohou při

* zajištění pevného uchopení břemen,

vysmeknutí

použití uchopovacích otvorů, držadel;

a vyklouznutí

* kontrola stavu uchopovacích prvků

předmětů z ruky;

před manipulací;
* použití držadel apod. pomůcek
usnadňujících uchopení;

Ruční

* přiskřípnutí

1 2 2 8 * předměty, které na sebe při

manipulace

prstů, přiražení

skladování těsně doléhají a nemají

ruky pracovníka

části umožňující bezpečné uchopení
(oka, držadla apod.), ukládat na
podkladech.
* při ruční manipulaci s těžšími
předměty používat vhodných pomůcek,
ručního nářadí (např. kolečkových
zvedáků

Ruční

* zakopnutí,

1 2 2 4 * rovný, nevytlučený a nekluzký povrch

manipulace

podvrtnutí nohy,

podlah, komunikací,

zranění rukou při

* pořádek na pracovišti, odstranění

uklouznutí,

vyčnívajících překážek (např.

klopýtnutí;

vyčnívající poklopy, víka, rohože,

* naražení a pád

stupně, prahy, hadice, kabely a

pracovníka

pohyblivé el. přívody, atd.)

Ruční

* přiražení osoby

1 2 1 2 * vyloučení samovolného, nežádoucího

vozíky -

vozíkem nebo ojí

pohybu vozíku;

vodorovná

ke zdem,

* před započetím jízdy vozíku

doprava

sloupům,

zabezpečit volné průjezdové profily,

zárubním a jiným

volné komunikace a dobrý výhled na

pevným

cestu

překážkám

* držet vozík za rukojeť či madlo nebo

a předmětům,

za hranu vozíku tak, aby prsty

které zužují

STRANA 108 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

nepřesahovaly šířku vozíku;

projezdní profil
komunikace;
* přiražení rukou
a jiných částí těla
k pevným
překážkám;
Ruční

* uklouznutí při

2 2 1 4 * správné postavení pracovníka, aby

vozíky -

uvádění vozíku

nedošlo k přejetí nohou;

vodorovná

do pohybu

* používat nízkozdvižné vozíky

doprava

(chodidla obsluhy

vybavené odsouvači nohou,

se dostávají blíže

umístěnými před každým kolem i

ke kolům vozíku)

zadním;

* uklouznutí a pád

* náklad na vozíku rozložit rovnoměrně;

při tlačení či

* obsluha nemá tlačit vozík z boku;

tažení vozíku;
(zejména při
dopravě vozíku
po šikmé
podlaze),
* přejetí nohy koly
vozíku;
* zhmoždění nohy
přejetím
Ruční

* pád nákladu

1 2 1 2 * správné rozložení hmotnosti materiálu

vozíky -

na plošině vozíku (ložné části), k

vodorovná

zajištění dobré stability vozíku včetně

doprava

nákladu nutno dbát na to, aby společné
těžiště bylo co nejníže (proto musí být
těžší předměty ukládány níže a lehčí
předměty na ně);
* nepřekračovat nosnost vozíku;

STRANA 109 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

* zajištění řádné stability vozíku, včetně
nákladu;
* rovná, pevná a únosná pojezdová
plocha, odstranění překážek;
* správně a rovnoměrně nahuštěné
pneumatiky;
* při sjíždění vozíku se svahu má být
obsluha za vozíkem;
* vyloučit přítomnost osob v
bezprostřední blízkosti převáženého
břemene, nepřidržovat břemeno v
průběhu jeho přemísťování vozíkem;
* neprovádět opravy a údržby
paletizačního vozíku zatíženého
břemenem;
Úklid

* uklouznutí na

1 2 2 4 * správný postup a způsob úklidu

provozních

podlaze (např. za

a udržování povrchu spojovacích,

prostor

vchodovými

obslužných komunikací a jiných

vstupními dveřmi,

pochůzných ploch;

na vstupních

* při mytí podlah, schodišť a jiných

vyrovnávacích

frekventovaných komunikací podlahu

schodech) vlivem

ihned vytřít do sucha;

nadměrně

* podle potřeby používání protiskluzné

kluzkého povrchu

obuvi (jemné profilové podrážky mají

podlahy

lepší protiskluzové vlastnosti než

v důsledku vlastní

podrážky s hrubými profily) popř. obuvi

práce, vlhkosti,

s měkčí podešví;

deště, sněhu,

* čištění pochůzných ploch, včasné

námrazy

odstranění nečistot (zvyšujících
kluzkost), včasný úklid, včasné
odstranění nečistot (zvyšujících

STRANA 110 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

kluzkost, zejména mastnost), vytírání
podlah do sucha za použití vhodných
čistících odmašťovacích prostředků
apod.;
* v zimním období odstraňovat
námrazu, sníh, včasný protiskluzový
posyp na venkovních prostranstvích
přilehlých k budově;
* v umývárnách přednostně odklidit
spadlé mýdlo na podlaze;
Úklid

* opaření horkou

1 2 2 8 * při napuštění teplé vody do věder a

provozních

vodou;

jiných nádob nejdříve pustit studenou

prostor

* pád nádoby

vodu a pak přiměšovat horkou vodu na

s horkou vodou;

potřebnou teplotu;
* nádoby s horkou vodou nenaplňovat
až po okraj;
* omezení přenášení nádob s horkou
vodou a roztoky;
* úchopové části nádob pevné a
udržovat je v čistotě (bez mastnot);
* nádoby s horkou vodou nepokládat na
okraje stolů apod.;

Ruční mytí

* pády předmětů

1 2 2 4 * používat OOPP – gumové rukavice

nádobí

na nohy

* nože, sekáčky, nůžky na drůbež

* pořezání se

umývat zvlášť

o ostré hrany

* vyřazovat z používání poškozené

plechů,

kusy nádobí, např. vyštípané okraje

o poškozené kusy
nádobí, střepy
Strojní mytí

* únik teplého
vzduchu – páry

1 2 2 4 * pokud možno, nechat páru v myčce
vychladnout
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Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

při otevření

* při zvedání/otevírání dvířek myčky

bezprostředně po

musí stát zaměstnanec tak, aby ruka

umytí

ani obličej nebyly zasaženy párou

Strojní mytí,

* vystříknutí,

1 3 2 6 * seznámit zaměstnance

úklid

potřísnění,

s bezpečnostními listy (dále jen BL)

poleptání

* seznámit zaměstnance s pravidly pro

chemickým

nakládání používaných chemických

přípravkem na

látek, nechat je zaměstnancům k

strojní mytí nebo

dispozici

sanaci kuchyně

* používat stanovené OOPP –

(většinou se

ochranné rukavice, které odpovídají

jedná o chemické

typu a materiálu uvedeném v BL,

látky nebo směsi

ochranné brýle/obličejový štít

klasifikované jako
dráždivé nebo
žíravé)
Kávovar

* popálení se

1 2 2 4 * vhodné uložení kávovaru, dbát

o kávu nebo

zvýšené pozornosti při práci

kávovar samotný

s kávovarem

Elektrické

* vadný

1 3 1 3 * funkční termostat, popř. dvojice

boilery

a neudržovaný

termostatů (nebo termostat

stav elektrického

kombinovaný s tepelnou pojistkou či

boileru:

omezovačem, popř. samočinné

* roztržení

regulační zařízení (mertik) zajišťující

nádoby

nepřekročení max. teploty užitkové

s destrukčními

teplé vody na výstupu (např. 55 st. C -

účinky při vzniku

důvodem je snížení možnosti opaření,

přetlaku

hospodárnost a zvýšení životnosti

v ohřívači

zařízení);

v důsledku

* udržování funkčnosti tlakoměru,

přehřátí vody až

teploměru, regulátoru teploty;

STRANA 112 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Opatření ke snížení rizika

na páru,

* funkční způsobilost termostatu,

důsledek:

tepelné pojistky;

roztržení nádoby

* funkční pojistný ventil uzavřeného

přetlakem při:

ohřívače;

- nadměrném

* pravidelné přezkušování funkce

zvýšení teploty

pojistných ventilů - jejích profouknutí

resp. tlaku

odlehčením kuželky (včasné odborné

- nepřerušení

opravy nebo výměny zainkrustovaných

zapnutí topného

pojistných ventilů);

tělesa, trvalé

pravidelná kontrola zařízení jednou za

sepnutí

12 měsíců v rozsahu stanoveném

termostatu;

místním provozním bezpečnostním

- selhání

předpisem

některého
z regulačních
a pojistných prvků
(termostat,
tepelná pojistka,
pojistný ventil);
* nebezpečí
spojené
s usazováním
minerálů
obsažených ve
vodě a v celém
rozvodu
vyřazující pojistný
ventil z činnosti;
* nefunkční
termostat;
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Druh práce

Identifikace

Míra

/ činnosti

nebezpečí (rizika) P N H R

Eelektrické

* úraz elektrickým

boilery

proudem

Opatření ke snížení rizika

1 2 2 4 * vodivé připojení na vodovodní potrubí,
popř. jinou kovovou hmotu;
* revize, provozní, preventivní údržba,
odstraňování závad;

(TNS) -

* destrukce

1 3 2 6 * při provozu chránit TNS před

vzdušník

(tlakového celku

poškozením, nezasahovat do

kompresoru

TNS) a ohrožení

konstrukce nádoby ani podpěr a patek;

osob

* správná funkce výstroje TNS

dynamickými

vhodnými, správně volenými a

účinky kovových

umístěnými armaturami (tlakoměrem,

částí TNS

pojistným ventilem) a jejich správné

působením tlaku;

nastavení (dle pasportu), trvalé
udržování ve správném funkčním
stavu, pravidelné kontroly pojistného
ventilu a nulování tlakoměru, pravidelné
odkalování;
* zajištění přístupnosti pro obsluhu
uzávěrů, pojistného ventilu, tlakoměru;
* nezatěžování pojistného ventilu;
* nepokládat TNS přímo na plášť,
zajišťovat správné postavení a zajištění
stability TNS;
* nenahrazování pojistných ventilů
tlakovými spínači v případech, kdy
zdroj tlaku je vyšší než max. pracovní
přetlak TNS;
* zajišťování preventivní údržby,
pravidelné kontroly TNS a funkce
výstroje, pravidelné revize, vedení
dokumentace - pasportu TNS;
* odborné provádění oprav TNS;
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Příloha č. 6 Návrh opatření

Číslo výzkumného úkolu: VUS3_01_VÚBP
Název výzkumného úkolu: Návrh systému řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500
zaměstnanci
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Návrh opatření ke snížení rizik
Návrh opatření ke snížení rizik je odborným dokumentem, kterým se zaměstnavatel
snaží odstranit či spíše zmírnit odhalená rizika. Je nepodstatné, při jaké příležitosti byla
rizika definována, zda v rámci šetření příčin nehod, havárií, pracovních úrazů,
prohlídek či kontrol vedoucími zaměstnanci, nebo na základě upozornění pracovníků.
Důležitá je snaha zaměstnavatele – jeho vedoucích a odborných zaměstnanců,
definovat rizika, rizikové děje a navrhnout vhodná opatření. Tato opatření by měla být
předložena vedení organizace v písemné podobě, a vedení by mělo rozhodnout
o jejich implementaci. Je možné opatření předkládat v různých variantách tak, aby
vedení mohlo rozhodnout o implementaci takového opatření, které je na jedné straně
dostatečné k zajištění polepšení nevhodných podmínek na pracovišti, na druhé straně
bylo přijatelné pro všechny pracovníky a uskutečnitelné v rámci rozsahu možností
dané organizace (bere se na vědomí nejen stávající úroveň kultury BOZP organizace,
ale i její finanční možnosti).
Pověřený pracovník (odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, vedoucí příslušného
pracoviště) by měl mít přehled nejen aktuálně implementovaného korekčního opatření
ke snížení zjištěných rizik, ale také všech již dříve přijatých opatření. Tak je možné
doložit, že jsou nebezpečí a z nich vznikající rizika průběžně podchycována, neustále
vyhodnocována a jsou k nim přijímána odpovídající opatření (viz požadavek zákoníku
práce). Možným způsobem zpracování takového přehledu je níže uvedená tabulka.

nebezpečí poleptání
použití rukavic, obličejového štítu, případně zástěry při manipulaci s kyselinami
důsledný úklid (úkapů, rozlivů, rozstřiků)
nebezpečí výbuchu
dodržení zásad bezpečné manipulace s kyselinami
dodržování předepsaných technologických postupů
dodržování nastavení technologických zařízení
nebezpečí ztíženého dýchání (výpary)
instalace odvětrávání (sepnutí větrání spojeno s vypínačem světla – stálé zapnutí)
nebezpečí požáru
důkladná kontrola kabelů a spojů před spuštěním zařízení (korozivní působení
látek)
dodržování zakázaných činností
použití vyčleněného hasicího přístroje
nebezpečí popálení – plotýnkový vařič
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bezpečná či opatrná manipulace s vařičem
Poznámka:
modrý text – nově navržené, zatím nerealizované opatření
realizovaná opatření mohou být doplněna datem provedení či schválení managementem
apod. (dle firemní kultury)

Takto vedený přehled zároveň umožňuje jeho aktualizaci s ohledem na provedené
změny vybavení daného pracoviště. Jsou v něm viditelná rizika vyplývající
z prováděných pracovních postupů, ale i rizika z používání konkrétních technických
zařízení. Změna postupů či právě používaných technických zařízení může znamenat
vyloučení celé skupiny rizik, nebo naopak definování nové skupiny rizik a jim
odpovídajících opatření.
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Příloha č. 7 Evidenční list přidělených OOPP

Číslo výzkumného úkolu: VUS4_08_VÚBP
Název výzkumného úkolu: Návrh systému řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500
zaměstnanci
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Evidenční list přidělených OOPP
Možným způsobem zpracování evidenčního záznamu o převzetí konkrétních OOPP
může být níže uvedený formulář. Jeho součástí je i výběr z povinností ohledně
přidělení a údržby osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Zásady
přidělení a péče o OOPP, stejně tak mycích, čisticích a desinfekčních prostředků popř.
distribuce ochranných nápojů musí být uceleně popsány v interním dokumentu.
Tomuto popisu pak musí odpovídat jak prováděné školení – používání některých druhů
OOPP je nutné nacvičit a jejich správné nasazení před použitím prověřit, tak samotná
praxe, vč. průběžných kontrol vedoucími pracovníky, ale i záznamy o přidělení,
používání a údržbě.
Samotný evidenční list musí nést informace o osobě, které byl OOPP přidělen, datum
přidělení konkrétního druhu OOPP a podpis o převzetí tohoto OOPP. Součástí by měly
být i základní pokyny ke správnému nakládání s OOPP.

……………………………………………………………………….
jméno a příjmení zaměstnance
pracovní zařazení:
další vykonávané činnosti:
Zaměstnanec byl seznámen s analýzami rizik pracoviště, používaných zařízení a se zásadami
péče o OOPP, které níže uvedeným podpisem převzal do osobního používání.
V prostředí v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo
znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako OOPP též pracovní obuv
nebo oděv (§ 104 zákoníku práce).
Převzatý druh OOPP
pracovní rukavice pogumované

Počet
ks/pár

Dne

Podpis

1

Zaměstnanec svým podpisem stvrzuje převzetí výše uvedených osobních ochranných
pracovních prostředků a pomůcek do osobního užívání (dále jen OOPP).
Zároveň si je vědom, že o svěřené OOPP musí řádně pečovat a má nárok na jejich obměnu
v případě jejich opotřebení. Vzhledem ke skutečnosti, že převzaté OOPP mají svoji životnost,
je pracovník povinen prokázat, že opotřebení vzniklo v souladu s jejich řádným užíváním při
výkonu práce na zaměstnavatelem určeném pracovišti.
Pracovníkovi je výslovně zakázáno používat OOPP pro svoji potřebu mimo místo výkonu
zaměstnavatelem nařízené práce.
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K údržbě svěřených OOPP může pracovník dostat věcné prostředky.
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Příloha č. 8 Zpracování kategorizace prací

Číslo výzkumného úkolu: VUS4_08_VÚBP
Název výzkumného úkolu: Návrh systému řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500
zaměstnanci
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Možné zpracování přehledu kategorizace práce
Kategorizace práce a pracovišť vyplývá z podrobné analýzy jednotlivých pracovních úkonů pracovníků, rozboru pracovních postupů,
konkrétního výkonu práce, konkrétní činnosti technického zařízení či charakteristik používaných materiálů nebo předmětů. Součástí
je i posouzení vlivů, které na pracovišti panují, nebo které na pracoviště doléhají z okolních prostor. Je-li zjištěno působení
nebezpečných faktorů ve zvýšeném rozsahu, v rámci kterého by mohlo dojít s trvalému vystavení zaměstnanců působení rizikovému
faktoru, hodnocení musí být podloženo měřením akreditovanou laboratoří. Na základě získaných podkladů pak je vyhotoven
dokument (např. návrh) k zařazení prací a pracovišť podle kategorizace, který zaměstnavatel předkládá jako Oznámení o zařazení
(pro kategorii práce 2) či Žádost o zařazení (pro kategorii 3 nebo 4 – rizikové práce) orgánu ochrany veřejného zdraví.

a) vrcholové vedení
2
3
5 1
1
1
1
1
1
1
b) administrativní pracovník
258 304 562 1
1
1
1
1
1
1
Poznámka:
práce na jednu směnu, třída práce I (NV 361/2007 Sb.)
cekem 154 kanceláří, přirozené i umělé osvětlení, pracovní stůl, polohovací židle, sestava PC, registratury.
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OOPP

Celkové zařazení
do
kategorie

Zraková zátěž

Psychická zátěž

Zátěž chladem

Zátěž teplem

příloha č. NÁVRHU 2016
Pracovní poloha

Fyzická zátěž

Neionizující zátěž

Vibrace

Hluk

Chemické látky

Prach

ženy

muži

Pracoviště:
Administrativní pracoviště

pracovníci celkem

Kategorizace pracovišť
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Příloha č. 10 Místní řád skladu

Číslo výzkumného úkolu: VUS4_08_VÚBP
Název výzkumného úkolu: Návrh systému řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500
zaměstnanci
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Příklad vypracování místního řádu skladu
Místní řád skladu je potřebné vyhotovit pro každé skladové místo podle osnovy
uvedené v čl. 4.1.1 ČSN 26 9030:1998 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu,
bezpečnou manipulaci a skladování.
Smyslem místního řádu skladu je popsat konkrétní místo skladu, stavební a technické
charakteristiky, způsob skladování a prováděné manipulace s definovanými
manipulačními jednotkami, pokyny pro bezpečnou manipulaci, údržbu a kontrolu
skladovacího zařízení. Součástí je i definování rizik vyplývajících z práce.
Nedílnou součástí místního řádu skladu je i situační plánek.

Místní řád skladu – příruční sklad materiálu
1)
–
–
2)
–
–
–
–
–
3)
–

–
–
–
4)
–
–
–
–

Odpovědnost:
Za BOZP ve skladu odpovídá vedoucí: …………………………
Za BOZP při skladování odpovídá pověřený pracovník: …………………………
Specifické technické dispozice skladu:
Sklad je na šestém nadzemním podlaží zděné budovy.
Osvětlení skladu je umělé.
Skladovací plocha je rovná, nezešikmená, opatřená vyspárovaným PVC.
Nosnost skladovací plochy je vyznačena dovoleným zatížením na vstupních
dveřích skladu [1000 kg/m2].
Úložné prostory jsou tvořeny regálovými sloupci, a místem pro stohování.
Skladování materiálu:
Skladovaný materiál je uložen v originálních baleních – kartónových krabicích
(manipulačních jednotkách), na jednotlivých regálech, nebo volně na ploše
skladu, ve vyhrazené části pro stohování.
Manipulační jednotky musí být do regálů zasunuty celým svým objemem; krajní
krabice nesmí být nakloněny (hrozit pádem).
Volně stohované krabice se nesmí vyklánět od osy stohu o více jak 2°.
Materiál je přinášen a vynášen – vydáván do spotřeby dle potřeby.
Úložné prostory:
Regálový sloupec je zajištěn proti pádu spojením s okolními regálovými sloupci.
Regálové buňky jsou označeny nosností dovoleného zatížení v buňkách;
regálový sloupec je označen celkovou nosností v celém sloupci.
Přístup k regálům je volný, nic nebrání volnému vkládání a odebírání
manipulačních jednotek.
Ruční obsluha z výšky nad 1800 mm je prováděna z bezpečného postavení –
schůdků.
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–
–
5)
–
–
–
6)
–
7)
–
–

Je zakázáno lézt do regálových buněk, lézt po regálových buňkách vzhůru, či
se přitahovat za regálové sloupce.
Regály ve špatném technickém stavu je třeba ihned viditelně označit a zamezit
k používání do doby jejich opravy či výměny.
Komunikace ve skladu:
Komunikace jsou udržovány v čistém a technicky neporušeném stavu.
Na komunikacích se nenacházejí žádná zařízení, ani zde není volně ložený
materiál.
Šířka uliček mezi regály odpovídá způsobu ukládání materiálu a je široká
nejméně 1000 mm.
Kontrola stability a pevnosti regálů, žebříků, schůdků:
Nosnost, spojení, tuhost spojení a stabilita regálových buněk je 1x ročně
kontrolována. O kontrole je vyhotoven zápis.
Rizika vznikající při manipulaci s materiálem:
Riziko pádu manipulační jednotky na pracovníka v důsledku chybného
uchopení.
Riziko sesutí manipulačních jednotek uložených na krajích regálových buněk.

Místní řád skladu – schéma: příruční sklad materiálu


①

①

①

①

①

①

②

Legenda:
měřítko: 20 x 20 cm
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vstup do skladu

①

regál kovový 100 x 40 cm; 5 buněk; nosnost buňky x sloupce: 90 x 1100 kg

②

místo pro volné skladování – stohování krabic (max. výše 1,8 m)
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Příloha č. 11 Písemné pokyny pro manipulaci
s chemickými látkami a chemickými směsmi –
bezpečnostní karta

Číslo výzkumného úkolu: VUS4_08_VÚBP
Název výzkumného úkolu: Návrh systému řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500
zaměstnanci
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Písemné pokyny pro manipulaci s chemickými látkami a
chemickými směsmi – bezpečnostní karta
Možným způsobem zpracování písemných pokynů je vyhotovení Bezpečnostní karty.

BEZPEČNOSTNÍ KARTA

společnost

Technický benzín

POPIS NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
CHARAKTERISTIKA
POUŽITÍ
SKUPENSTVÍ BARVA
ZÁPACH
směs uhlovodíků

čistící prostředek

kapalné

str. 1 z 1

SYMBOL

bezbarvá charakteristický GHS:

R- ; S VĚTY
Nebezpečí pro člověka (H věty nebo R – věty)
Flam. Liq. 2, H225Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Asp. Tox. 1, H304Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
STOT SE 3, H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
Aquatic Chronic 2, H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné nakládání (P věty)

Nebezpečná
pro zdraví
GHS08

Dráždivá

GHS07
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
Hořlavina
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
GHS02
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části
Nebezpečná
oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
životnímu pr.
GHS09
P304+P340 Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
/lékaře.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ (OCHRANA)
ZÁKAZY
OČI
KŮŽE
ŽIVOTNÍ
DÝCHACÍ ORGÁNY
RUCE
PROSTŘEDÍ
jíst
štít / těsně
oděv v závislosti
nevylévat do
přiléhavé
pít
Při nedostatečném
Rukavice- na koncentraci a kanalizace,vody,
brýle- na
kouřit
nitrilový
množství látky půdy, nebezpečí
odvětrání použít
pracovišti
pro zdroje pitné
respirátor (filtr typ A)
kaučuk
(gumová
zařízení pro
vody
zástěra, obuv)
výplach očí
Zabraňte tvorbě plynů a par v zápalných nebo výbušných koncentracích a koncentracích
přesahujících nejvyšší
přípustné koncentrace (NPK-P) pro pracovní ovzduší.
Skladovat v původních obalech, odvětraných a uzamykatelných skladech. Látka je hořlavá. Směs
používejte jen v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným ohněm a jinými zápalnými zdroji.
Zabránit úniku do vodních zdrojů a kanalizace. Odčerpat. Absorbovat savým materiále,písek.
Likvidovat jako nebezpečný odpad.
VHODNÉ HASICÍ PROSTŘEDKY
DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ A DOPORUČENÁ OPATŘENÍ
oxid uhličitý (CO2)
tříštěný vodní proud
Při hoření vzniká hustý kouř a toxické plyny uhlíku
práškový hasící přístroj
POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

STRANA 128 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2: tel. 224 919 293, 224 915 402, mail:
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Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od
vnitřního koutku k vnějšímu proudem vody po dobu nejméně 10 minut.
Kontaktní čočky neprodleně vyjměte.
INHALACE
Vynést postiženého na čerstvý vzduch. Uložit do klidu. Přivolat lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Pokud postižený zvrací, dbejte aby
nevdechl zvratky (protože při vdechnutí těchto kapalin do dýchacích cest i v
POŽITÍ
nepatrném množství je nebezpečí poškození plic). Zajistěte lékařské
ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24
hodin. Originální obal s etiketou vezměte s sebou.
Odstranit potřísněný oděv, pokožku opláchnout velkým množstvím vody ,
KONTAKT S KŮŽÍ
popřípadě mýdlem, ošetřit reparačním krémem.
INFORMACE O LIKVIDACI ZBYTKŮ A ODPADŮ
LIKVIDACE
KÓD KOMUNÁLNÍHO
ZASAŽENÍ OČÍ

ODPADU

Nabývá účinnosti dne:

d/m/r

KÓD ODPADU

KÓD OBALU

160305

150110

Změna číslo:

---

Podpis:
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Likvidovat jako nebezpečný
odpad
( materiál i
znečištěný obal)
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Příloha č. 13 Protokol o nezařazení

Číslo výzkumného úkolu: VUS4_08_VÚBP
Název výzkumného úkolu: Návrh systému řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500
zaměstnanci
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Protokol o nezařazení
Protokol o nezařazení je dokument vyhotovený podle zákona o prevenci závažných
havárií. Protokolem se dokládá množství nebezpečných látek v podniku a zatřídění do
skupin podle tabulky. Podle zatřídění jsou pak vypracovávány další dokumenty
prevence závažných havárií.
Podniky a organizace, které nedosahují množství uvedená v tabulkách zákona
o prevenci závažných havárií, vyhotovují protokol o nezařazení. Je-li vypočtená
hodnota menší než 2% látek uvedených v tabulkách, nezasílá se vyhotovený protokol
o nezařazení místně příslušnému krajskému úřadu, ale ponechává se v organizaci pro
účely kontroly.

Identifikační údaje objektu
Název objektu:
Ulice:
Místo a PSČ:
Zeměpisné souřadnice:
Identifikační údaje uživatele objektu
Název:
Sídlo:
Místo a PSČ:
Tel/fax/e-mail:
IČ:
Druh, množství, klasifikace a fyzikální skupenství všech nebezpečných látek umístěných
v objektu
látka

množství
v tunách

klasifikace látky

fyzikální
forma látky

benzín technický

0,0003475

H225-H304-H336-H411

kapalina

Popis výpočtu součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu
Součtový vzorec uvedený v čl. 8 přílohy č. 1 k zákonu č. 224/2015 Sb.:
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byl použit pro sečtení nebezpečných látek uvedených v tabulce I, s hodnotami Qi uvedenými
ve sloupci 2 a to odděleně pro látky:
- nebezpečnosti pro zdraví (klasifikace: třídy H1 – H3)
- fyzikální nebezpečnosti (klasifikace: třídy P1 – P8)
- nebezpečnosti pro životní prostředí (klasifikace: třídy E1, E2)
Při souběhu tříd byl použit přísnější limit.

Výsledek:

N látek oddílu H = 0,0003475
N látek oddílu P = 0,0003475
N látek oddílu E = 0,0000000
N = 0,000695

Množství látek je menší než 2 % hodnoty látek uvedených v tabulce I, sloupci 2.

Datum

identifikace a podpis ředitele

Poznámka:
Látky a směsi, včetně výbušných, se klasifikují podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění

STRANA 132 (CELKEM 149)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

Příloha č. 14 Lhůtník revizí a kontrol

Číslo výzkumného úkolu: VUS4_08_VÚBP
Název výzkumného úkolu: Návrh systému řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500
zaměstnanci
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Lhůtník revizí a kontrol
Lhůtník sestává z dílčích tabulek, které uvádí požadavky právních a technických
předpisů při používání konkrétní skupiny technických zařízení.

Tab. 1: Kontroly strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí u provozovatele
Technická zařízení
činnost
následná kontrola 1

perioda
1x
1 rok

provádí
pověřený
pracovník

poznámka
nv č. 378/2001 Sb., § 4
odst. 2

Poznámka:
1 kontrola je prováděna v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním
předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo
normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak

Tab. 2: Přehled lhůt revizí u provozovatele tlakových zařízení
Tlaková zařízení
činnost
Tlakové nádoby stabilní
výchozí revize

perioda

provádí

poznámka

před
uvedením
do provozu

dodavatel

1x
1 měsíc

pověřený
pracovník 1

před uvedením do
provozu, do 14 dní po
rekonstrukci, ČSN 96
0012, čl. 90
ČSN 69 0012, čl. 54 a)

1x
3 měsíce
1x
2 roky
1x
1 rok
1x
1 rok

pověřený
pracovník
pověřený
pracovník
pověřený
pracovník
revizní
technik

vnitřní revize

1x
5 let

revizní
technik

zkouška těsnosti

1x
5 let

revizní
technik

kontrola průchodnosti
pojistných ventilů
(nadlehčení kuželky)
kontrola činnosti
tlakoměrů (nulováním)
kontrolní porovnání
provozního tlakoměru
kontrola stavoznaků
s příslušnou armaturou
provozní revize
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ČSN 69 0012, čl. 47 a)

ČSN 69 0012, čl. 45 d)
do dvou týdnů po uvedení
do provozu a pak min.
v roční periodě ČSN 96
0012, čl. 91a, 91b
před a po rekonstrukci,
větších opravách,
obstávce nad 2 roky, ČSN
96 0012, čl. 94
po každé vnitřní revizi,
netěsnosti,
ČSN 96 0012, čl. 106
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Tlaková zařízení
činnost
tlaková zkouška

Parní a horkovodní
kotle
provozní revize
vnitřní revize
zkouška těsnosti
tlaková zkouška
Nízkotlaké kotelny
odborná prohlídka

Parní a vodovodní
potrubí
prohlídka potrubí
kontrola funkce
pojistných ventilů
celková kontrola
potrubních větví
Nádoby k přepravě
plynů
periodické zkoušky
lahví 4
periodické zkoušky
sudů
periodické zkoušky
cisteren
kontrola před plněním

perioda
1x
9 let

provádí
revizní
technik

poznámka
po rekonstrukci, provozní
přestávce nad 2 roky,
přemístění, překročení
pracovních hodnot, ČSN
96 0012, čl. 117

1x
3 měsíce
1x
1 rok
1x
1 rok
1x
9 let

revizní
technik
revizní
technik
revizní
technik
revizní
technik

ČSN 07 0710, čl. 96

1x
1 rok

OZO 2

1x
6 měsíců
1x
1 rok
1x
2-3 roky

určený
ČSN 13 0108, čl. 38
pracovník 3
určený
ČSN 13 0108, čl. 12
pracovník
určený
ČSN 13 0108, čl. 38
pracovník

ČSN 07 0710, čl. 98
po každé vnitřní revizi,
ČSN 07 0710, čl. 117
ČSN 07 0710, čl. 124

vyhl. č. 91/93 Sb., § 16, nv
č. 101/2005 Sb., příloha,
bod 12.4

1x
dodavatel
2, 5, 3, 10 let
1x
dodavatel
2,5 roku
dodavatel

ČSN 07 8304, čl. 5.3.9

před
plněním

ČSN EN 1920

dodavatel

ČSN 07 8305
RID, ADR

Poznámka:
1 pověřený pracovník – odbornou způsobilost nabývá školením revizním technikem v periodě
1x za 3 roky podle ČSN 69 0012, příloha čl. 3 g)
2 OZO – odborný pracovník: tepelný technik, revizní technik, energetik
3 určený pracovník – pověřený pracovník školený v periodě 1x 2 roky, nebo kvalifikovaný
technik dle ČSN 13 0108
4 periodické zkoušky lahví – perioda podle druhu (nebezpečnosti) náplně
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Tab. 3: Přehled lhůt revizí u provozovatele zdvihacích zařízení
Zdvihací zařízení
činnost
perioda
Výtahy (trvalá součást budov)
provozní prohlídka
1x
osobních výtahů 1
2 týdny
provozní prohlídka
nákladních výtahů 2

1x
4 týdny

odborná prohlídka
osobních výtahů
s volným přístupem 1
odborná prohlídka
osobních výtahů
s omezeným přístupem
1
odborné prohlídky
nákladních výtahů
odborné zkoušky
osobních výtahů

1x
3 / 2 měsíce
3
1x
4 / 3 měsíce
3

odborné zkoušky
nákladních výtahů

1x
6 let

inspekční prohlídka
osobních výtahů

1x
6 let

Různá zdvihadla
revizní zkouška jeřábů,
zdvihadel
přezkoušení regálového
zakladače
přezkoušení regálového
zakladače
kontrola plošin / koše
pro přepravu osob
jeřábem
kontrola zvedacích
a tažných zařízení
vč. zvedáků vozidel

1x
6 měsíců
1x
3 roky

před
uvedením
do provozu
před
uvedením
do provozu
1x
1 rok

provádí

poznámka

dozorce
výtahu
(servisní fy)
dozorce
výtahu
(servisní fy)
odborný
pracovník

CSN 27 4002, čl. 5.1.1,
v rozsahu přílohy D,

odborný
pracovník

ČSN 27 4002, tab. 1

odborný
pracovník
revizní
technik
(servisní fy)
revizní
technik
(servisní fy)
inspekční
orgán

ČSN 27 4002, čl. 5.2.1,
čl. 5.2.3, tab. 1
ČSN 27 4007, čl. 5.2.1,
tab. 1

revizní
technik

CSN 27 4002, čl. 5.1.1,
v rozsahu přílohy D
ČSN 27 4002, tab. 1

ČSN 27 4007, čl. 5.2.1,
tab. 1
může být provedena
současně s odbornou
zkouškou, ČSN 27 4007,
čl. 6.1 – 6.6,
po přemístění, po
demontáži a následné
montáži
ČSN 26 7407, čl. 9.1

před
použitím

ČSN 26 7407, čl. 9.3,
ČSN EN 528, čl. 10.2 a
čl. 10.4
ČSN ISO 12480-1,
příloha C

1x
1 rok

ČSN EN 1493 příloha B,
čl. 7

revizní
technik
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Zdvihací zařízení
činnost
provozní prohlídka
a funkční zkouška
revizní zkouška
pracovní plošiny
kontrola kotoučů
protizávaží
Jeřáby
individuální a montážní
zkouška vč. výchozí
revize EZ
revizní zkouška
výložníkových jeřábů

perioda
před
uvedením
do provozu
1x
1 rok
před
použitím

provádí

nově
smontované

montážní
organizace

před
uvedením
do provozu
vizuální prohlídka jeřábu 1x
1 den
a funkční zkouška
bezpečnostního
vybavení
týdenní kontrola
1x
1 týden
revize / revizní zkouška 1x
jeřábů provozní skupiny J 4 roky / 8 let
1aJ2
revize / revizní zkouška 1x
jeřábů provozní skupiny J 3 roky / 6 let
3
revize / revizní zkouška 1x
jeřábů provozní skupiny J 2 roky / 4
4
roky
revize / revizní zkouška 1x
jeřábů provozní skupiny J 1 rok / 2 roky
5aJ6
zvláštní posouzení
1x
věžových, nakládacích a 10 let
mobilních jeřábů
zvláštní posouzení
1x 20 let
ostatních jeřábů
Vázací prostředky
prohlídky lan
1x
1 den
přezkoušení vazáků
1x
v celé délce
12 měsíců
1x
kontrola vázacích
12 měsíců
popruhů

poznámka

nv č. 378/2001 Sb., § 4/2,
ČSN EN 280, čl. 7
zvláště u plošin volně
přístupných (např.
umístěných na střechách)
ČSN 27 0142, čl. 9.1

všech jeřábů, vč. jeřábů o
nosnosti do 5 000 kg
jeřábník 4

před zahájením provozu,
ČSN ISO 12480-1 příloha
A2 a A4

pověřený
pracovník 5
revizní
technik

ČSN ISO 12480-1 příloha
A3
ČSN 27 0142, čl. 6.5 tab.
1

revizní
technik

ČSN 27 0142, čl. 6.5 tab.
1

revizní
technik

ČSN 27 0142, čl. 6.5 tab.
1

revizní
technik

ČSN 27 0142, čl. 6.5 tab.
1
ČSN ISO 12482-1 čl. 6.2

ČSN ISO 12 482-1 čl. 6.2

kompetentní
osoba
kompetentní
osoba
kompetentní
osoba
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Zdvihací zařízení
činnost
kontrola textilních
vázacích prostředků

perioda
1x
12 měsíců

provádí
odborná
osoba

poznámka
ČSN EN 1492-1+A1,
příloha C, čl. C.4

Poznámka:
1 osobní výtahy – výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů
- s volným přístupem – veřejnost má volný přístup k výtahu, např. stavbách občanského
vybavení (např. obchodní domy)
- s omezeným přístupem – veřejnosti je přístup k výtahu omezen např. vstupní kontrolou
(např. administrativní budovy)
2 nákladní výtahy – výtahy určené pro dopravu nákladů, jako malé nákladní výtahy nebo
nákladní výtahy
3 perioda stanovena podle technických požadavků na výtahy uvedených na trh před a po
1. lednu 1993 (kategorie I a II)
4 jeřábník – osoba odborně způsobilá dle ČSN ISO 12 480-1
5 pověřený pracovník – pracovník určený provozovatelem: provozní technik, odborný technik,
předák údržby jeřábů

Tab. 4: Přehled lhůt revizí u provozovatele elektrických zařízení
Elektrická zařízení
činnost
Instalace
výchozí revize

pravidelné revize

perioda

provádí

poznámka

před
uvedením
do provozu
1x
1 – 5 let 1

revizní
technik

ČSN 33 2000-1 ed.2, čl.
134.2

revizní
technik

ČSN 33 1500,
ČSN 33 2000-6

Ochrana před bleskem
vizuální kontrola /
1x
revizní
celková revize systémů 1rok / 2 roky technik
ochrany úrovně I a II
vizuální kontrola /
1x
revizní
celková revize systémů 2 roky / 4 roky technik
ochrany úrovně III a IV
Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny
revize u objektů
1x
revizní
s nebezpečím výbuchu
2 roky
technik
nebo požáru
revize u ostatních
1x
revizní
objektů
5 let
technik
Elektrické spotřebiče přenosné
kontroly u skupin A – E
před
pověřený
2
vydáním /
pracovník
použitím
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Elektrická zařízení
činnost
revize u skupin B / C, D,
E

perioda
provádí
revizní
1x
6 / 24
technik
měsíců
Elektrické spotřebiče držené v ruce, vč. elektrického
nářadí
kontroly u skupin A – E
před
pověřený
vydáním /
pracovník
použitím
revize u skupin B, tř. I /
1x
revizní
II a III 3
3 / 6 měsíců technik
revizní
revize u skupiny C, tř. I / 1x
II a III
6 / 12
technik
měsíců
revize u skupin D, E, tř. 1x
revizní
I-III
1 rok
technik

poznámka
ČSN 33 1600 ed.2

ČSN 33 1600 ed.2

ČSN 33 1600 ed.2
ČSN 33 1600 ed.2

ČSN 33 1600 ed.2

Poznámka:
1 perioda 1 – 5 let – perioda stanovena podle působení vnějších vlivů, podle prostorů se
zvýšeným rizikem ohrožení osob a podle vybavení prostorů
2 skupiny A – E – rozdělení spotřebičů dle používání (A – poskytovány formou pronájmu, B –
ve venkovním prostředí, C – ve vnitřních prostorech; D – ve veřejných prostorech,
D – v administrativních prostorech)
3 třídy I-III – třídy ochrany spotřebiče

Tab. 5: Přehled lhůt revizí a kontrol u provozovatele plynových zařízení
Plynová zařízení
činnost
Plynová zařízení
(obecně)
výchozí revize, tlaková
zkouška
kontrola zařízení

zjišťování netěsností

Plynové spotřebiče,
kotle
kontrola funkce
detektorů a pojistek
plamene

perioda

provádí

před
uvedením
do provozu
1x
1 rok

dodavatel

1x
1 rok

1x
1 měsíc

poznámka

zpráva uložena po celou
dobu životnosti, CSN 38
6405, čl. 38
pověřený
kontrolu lze v příslušném
pracovník 1 roce nahradit revizí, ČSN
38 6405, čl. 28
pověřený
detekční přístroj
pracovník
(kalibrace 1x ročně),
pěnotvorný roztok, ČSN
38 6405, čl. 63

pověřený
pracovník
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Plynová zařízení
činnost
kontrola ovzduší 2

perioda
1x
1 měsíc

provádí
pověřený
pracovník

kontrola ovzduší

1x
1 rok

pověřený
pracovník

provozní revize

1x
3 roky

revizní
technik

1x
1 měsíc
1x
1 rok

pověřený
pracovník
pověřený
pracovník

čl. 6.2.5

1x
6 měsíců

pověřený
pracovník

růst stromů, budování
pevných zařízení, únik
plynu

1x
5 let

revizní
technik

1x
10 let

oprávněná
organizace

izolace, koroze

1x
6 měsíců
1x
ročně
1x
3 roky

pověřený
pracovník
pověřený
pracovník
revizní
technik

napadení korozí,
mechanická poškození
kohouty, ventily

průběžně

pověřený
pracovník

při manipulaci =
skladování, doprava, …

Tlakové stanice
kontrola průchodnosti
pojistných ventilů
kontrola plynotěsnosti
pojistných ventilů
Potrubní rozvody 3
prohlídka trasy
plynovodu uloženého
v zemi
přezkoušení těsnosti
plynovodu uloženého
v zemi
kontrola technického
stavu plynovodu
uloženého v zemi
kontrola stavu nátěru
potrubí a uložení potrubí
přezkoušení
ovladatelnosti armatur
přezkoušení těsnosti
celého domovního
plynovodu
Lahve na přepravu
plynů
kontrola tlakové lahve 4

poznámka
spotřebiče o výkonu nad
50 kW, ČSN 38 6405, čl.
61
spotřebiče o výkonu do
50 kW, ČSN 38 6405, čl.
62
ČSN 38 6405, čl. 29

čl. 6.2.5

Poznámka:
1 pověřený pracovník – odbornou způsobilost nabývá školením revizním technikem v periodě
1x za 3 roky
2 kontrola ovzduší - kontrola výskytu nebezpečných plynů nebo spalin (do ovzduší)
nasávacím zařízením, kontrolou podtlaku ve spotřebiči nebo kontrolou tahu po jakémkoli
zásahu do zařízení či při podezření na únik plynu či spalin
3 potrubní rozvody – domovní i venkovní rozvody, provozovatel musí zajistit trvalý a bezpečný
přístup k hlavnímu uzávěru plynoměru a ostatním armaturám na plynovodu (čistota
a čitelnost orientačních tabulek, označení hlavních uzávěrů)
4 kontrola tlakové lahve – kovové tlakové nádoby na přepravu plynů jsou po technické stránce
kontrolovány ze strany dodavatele, před plněním (viz část 1 článku, tabulka přehledu lhůt
revizí a kontrol tlakových zařízení)
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Tab. 6: Přehled lhůt revizí a kontrol u provozovatele vybraných ostatních zařízení
Ostatní zařízení
činnost
Protipožární prostředky
funkční zkouška
požárně
bezpečnostního
zařízení
výchozí kontrola,
tlaková zkouška
odběrných míst požární
vody
provozní kontrola
hydrantových systémů,
suchovodů
tlaková zkouška hadic

perioda

provádí

poznámka

před
uvedením
do provozu

dodavatel

vyhl. č. 246/2001 Sb., § 7
odst. 1

před
uvedením
do provozu

kvalifikovaná CSN 73 0873, příloha C
osoba
(podle ČSN 75 5490, čl.
dodavatele
9.4)

1x
1 rok

oprávněná
osoba

provozní kontrola
hasicích přístrojů

1x
5 let
1x
1 rok

oprávněná
osoba
odborný
pracovník

periodická zkouška
hasicích přístrojů 1

1x
3 roky / 5 let

odborný
pracovník

kontrola
provozuschopnosti
požárně
bezpečnostního
zařízení 2
Spalinové cesty –
komíny
revize

1x
1 rok

odborný
pracovník

před
uvedením
do provozu
3
1x
1 rok
3x / 2x 5
1 rok
1x
2 měsíce

OZO 4

vyhl. č. 34/2016 Sb., § 3
odst. 1

OZO 4

vyhl. č. 34/2016 Sb.,
příloha č. 2
vyhl. č. 34/2016 Sb.,
příloha č. 2
vyhl. č. 34/2016 Sb.,
příloha č. 2

kontrola cest s kotly do
50 kW
čištění cest s kotly na
pevná paliva do 50 kW
kontrola a čištění cest
s kotly na pevná paliva
k přípravě pokrmů jako
stravovací služby
čištění cest s kotly na
kapalná a plynná paliva
do 50 kW
čištění cest s kotly na
plynná paliva do 50 kW

OZO 4
OZO 4

CSN 73 0873, příloha C
(podle ČSN EN 671-3, čl.
6.1)
ČSN EN 671-3, čl. 6.2
vyhl. č. 246/2001 Sb., § 9
odst. 2
vyhl. č. 246/2001 Sb., § 9
odst. 5
vyhl. č. 246/2001 Sb., § 7
odst. 4

2x / 1x
1 rok

OZO 4

vyhl. č. 34/2016 Sb.,
příloha č. 2

1x
1 rok

OZO 4

vyhl. č. 34/2016 Sb.,
příloha č. 2
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Ostatní zařízení
činnost
kontrola a čištění cest
s kotly na pevná /
kapalná a plynná paliva
nad 50 kW
čištění / kontrola cest ve
stavbě pro rodinnou
rekreaci
Klimatizace
kontrola

kontrola systému
detekce úniků 6
kontrola úniků dle
objemu chladicí
kapaliny: od 3 kg / 30 kg
/ 300 kg

perioda
2x / 1x
1 rok

provádí
OZO 4

poznámka
vyhl. č. 34/2016 Sb.,
příloha č. 2

OZO 4
1x
1 rok / 2 roky

vyhl. č. 34/2016 Sb.,
příloha č. 2

1x
1 rok

pověřený
pracovník

1x
1 rok
1x
12 / 6 / 3
měsíce

odborný
pracovník
odborný
pracovník

nv. č. 378/2001 Sb., § 4
odst. 1 a 2 s nv č.
101/2005 Sb., § 3 odst. 4
písm. a)
z. č. 73/2012 Sb., § 4 odst.
1
nařízení EP a Rady
č. 1005/2009, čl. 23 odst. 2

Poznámka:
1 tlaková zkouška hasicích přístrojů – konaná v periodě podle náplně hasicího přístroje
2 kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – perioda 1x ročně je obecná
lhůta s obecnou platností, není-li výrobcem stanovena lhůta kratší (podle druhu zařízení)
3 a dále např. před připojením spotřebiče, změnou paliva, po komínovém požáru, vzniku trhlin
4 OZO – odborně způsobilá osoba, kterou jsou: držitelé živnostenského oprávnění v oboru
kominictví a v případě revize je to revizní technik spalinových cest
5 perioda zohledňuje, zda jde o celoroční / sezónní provoz
6 systém detekce úniků musí mít všechny klimatizační zařízení s obsahem skleníkových plynů
nad 30 kg
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Příloha č. 15 Přehled dokumentace BOZP

Číslo výzkumného úkolu: VUS4_08_VÚBP
Název výzkumného úkolu: Návrh systému řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500
zaměstnanci
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Přehled dokumentace BOZP
K provozované činnosti se vztahuje níže uvedená dokumentace. Požadovaná
dokumentace je uvedena i s odkazem na konkrétní požadavek právního předpisu.
-

projektová dokumentace - např. dle § 3 vyhlášky č. 91/1993 Sb.,

-

určení obsahu a četnosti školení a vedené dokumentace - § 103 odst. 3 zákona
č. 262/20006 Sb.,

-

informace před zahájením práce - § 103 odst. 1 písm. g) zákona 262/2006 Sb.,

-

dokumentace školení, např.:
- práce ve výškách a nad volnou hloubkou – část XI. přílohy k nařízení vlády
č. 362/2005 Sb.,
- topičů kotlů 4. třídy - § 11 odst. 6 vyhlášky č. 18/1979 Sb.,

-

písemná informace o rizicích (pracovníkům jiných zaměstnavatelů) - § 101 odst.
3 zákona 262/2006 Sb.,

-

osvědčení o odborné způsobilosti - např. § 8 odst. 1 vyhlášek č. 18/1979 Sb.,
19/1979 Sb., 21/1979 Sb., bod 3. přílohy č. 2 k vyhlášce 73/201 Sb.,
s uplatněním vyhlášky č. 50/1978 Sb.,

-

dokumentace o informacích a pokynech – 103 odst. 1 písm. l) – zákona
č. 262/2006 Sb.,
- zařazení do kategorizace – písm. b),
- sdělení poskytovatele pracovnělékařských služeb – písm. d),
- informace o BOZP dočasně přiděleným pracovníkům – písm. f),
- informace o BOZP zaměstnancům jiných zaměstnavatelů – písm. g),
- informovat těhotné zaměstnankyně o rizikových faktorech poškozujících
plod; seznámit těhotné zaměstnankyně, těhotné, kojící zaměstnankyně
a zaměstnankyně-matky do konce 9. měsíce a o rizicích a možných účincích
– písm. h),

-

místní provozní bezpečnostní předpis (postupy a pravidla) - § 2 písm. g) a § 4
nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,

-

místní provozní bezpečnostní předpis při provozování dopravy - § 2 písm. a)
nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,

-

pracovní postupy při chovu zvířat - § 4 nařízení vlády č. 27/2002 Sb.,

-

pracovní postupy pro práci v lese - § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 339/2017 Sb.,

-

dokumentace o ochraně před výbuchem - § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 406/2004
Sb.,
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-

písemné příkazy a pokyny k provádění prací - § 6 odst. 3 nařízení vlády
č. 406/2004 Sb.,

-

pravidla pro práci s látkami vysoce toxickými, toxickými, žíravými,
karcinogenními, mutagenními, toxickými pro reprodukci - § 44a odst. 10 zákona
č. 258/2000 Sb.,

-

evidence vysoce toxických látek - § 44a odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb.,

-

seznam omamných a psychotropních látek - § 1 nařízení vlády č. 463/2013 Sb.,

-

seznam nebezpečných látek umístěných v objektu - § 3 odst. 2 zákona
č. 224/2015 Sb.,

-

Protokol o nezařazení - § 4 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb.

-

Návrh na zařazení do skupiny A / nebo B - § 5 odst. 1 / nebo odst. 2 zákona
č. 224/2015 Sb.

-

Bezpečnostní listy – čl. 35 Nařízení (EU) č. 1907/2006

-

Identifikační listy nebezpečného odpadu - § 13 odst. 3 zákona č. 185/2001
a příloha č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,

-

provozní dokumentace pracoviště (pozn.: např. provozní řád) - §3 odst. 3 písm.
b) nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,

-

průvodní dokumentace technických zařízení - § 2 písm. e) a § 4 nařízení vlády
č. 378/2001 Sb.,

-

provozní dokumentace technických zařízení - § 2 písm. f) a § 4 nařízení vlády
č. 378/2001 Sb.,

-

stanovení termínu, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby,
oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště - § 3 odst. 4 písm. a)
nařízení vlády č.101/2005 Sb.

-

pokyny k zastavení práce a opuštění pracoviště při mimořádných událostech 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb.,

-

určení zaměstnanců organizujících poskytování první pomoci, evakuace,
povolávající jednotky IZS - § 101 odst. 6 zákona č. 262/20006 Sb.,

-

dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik a přijatých opatření - § 101
odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,

-

seznam osobních ochranných pracovních prostředků; mycích, čisticích
a desinfekčních prostředků; ochranných nápojů - § 104 odst. 5 zákona
č. 262/2006 Sb., s uplatněním vyhlášky č. 495/2001 Sb.,

-

kniha úrazů - § 105 odst. 2 zákona č. 262/20006 Sb.,

-

záznamy a dokumentace o úrazech - § 105 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.,
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-

evidence zaměstnance s uznanou nemocí z povolání - § 105 odst. 6 zákona
č. 262/20006 Sb.,

-

evidence zaměstnanců pracujících v kontrolních pásmech - § 7 odst. 4 zákona
č. 309/2006 Sb.,

-

evidence zaměstnanců vykonávajících rizikové práce - § 40 zákona č. 258/2000
Sb.,

-

doklady o výkonu kontroly a opatření orgánů kontroly - § 108 odst. 6 písm. c)
zákona č. 262/2006 Sb.
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Příloha č. 16 Příklad řešení vstupního školení
zaměstnanců

Číslo výzkumného úkolu: VUS4_08_VÚBP
Název výzkumného úkolu: Návrh systému řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500
zaměstnanci
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Příklad řešení vstupního školení zaměstnanců
Níže uvedené obsahové stránky dvoustupňového řešení vstupního školení jsou prioritně
zaměřeny na administrativní zaměstnance. Obsahové stránky jsou tak příkladem možného
přístupu.
A.

Možná obsahová stránka vstupního školení:
-

základní právní a vnitřní předpisy k BOZP

-

povinnost vyhledávat a hodnotit rizika při práci

-

kategorizace práce

-

místa výkonu práce a podmínky výkonu práce (odkaz na pracovní postupy)

-

zdravotní a odborná způsobilost

-

zakázané činnosti

-

prostředky požární ochrany, organizace ochrany jednotlivce a kolektivů

-

evidence a registrace pracovních úrazů

-

pracovní podmínky žen a mladistvých

-

nebezpečné vlastnosti nebezpečných látek

-

zásady nakládání s nebezpečnými látkami, hořlavými látkami, odpady

-

zásady poskytování první pomoci,

-

poskytování OOPP, MČDP,

-

ochrana před alkoholismem a jinými toxikomániemi

-

technické požadavky na výrobky a odpovědnost za výrobky

-

odborná způsobilost v elektrotechnice

-

bezpečnost práce v elektrotechnice

-

základní požadavky na BOZP – pracovní prostředí, bezpečný provoz strojů
a zařízení

-

užití služebního vozidla.

B.

Instruktáž na pracovišti – seznámení:
-

s pracovním kolektivem a s prostředím, ve kterém bude vykonávána práce a se
všemi zdroji nebezpečí, které se na pracovišti mohou vyskytnout, včetně účinné
ochrany,
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-

s rozmístěním prostředků pro poskytnutí první pomoci a organizací poskytování
předlékařské pomoci,

-

se všemi konkrétními bezpečnostními předpisy, normami a pokyny vztahujícími se
k danému pracovišti a k vykonávané práci,

-

s předpisy o protipožární ochraně s konkretizací na příslušné pracoviště,

-

s povinností udržovat pořádek a čistotu na pracovišti a okolí, provést úklid pracoviště
po ukončení práce,

-

s nutností kontroly funkce zabezpečovacích a zajišťovacích zařízení, stavu nářadí a
pomůcek, stavu přívodů energií, před započetím práce, v jejím průběhu a po
ukončení práce (a pořizovat o provedených kontrolách předepsané záznamy),

-

s organizačním pokynem, že odborné opravy a údržbu zařízení smějí provádět
pouze pověření pracovníci,

-

se zákazem vykonávat práce, na které nebyl zaškolen, na které nemá odbornou či
zdravotní způsobilost,

-

s povinností ohlásit každý odchod z pracoviště svému nadřízenému; taktéž návrat
na pracoviště,

-

s nevyužíváním pracovní pochůzky k zařizování soukromých záležitostí (vybočení
z plnění pracovních povinností).
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