
BOZPBOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví Bezpečnost a ochrana zdraví 

při prácipři práci



BOZPBOZP
• BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práciBOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci
• Definice /zdroj Wikipedia/:Definice /zdroj Wikipedia/:

– souhrn opatření, stanovená právními předpisy a souhrn opatření, stanovená právními předpisy a 

zaměstnavatelem, která mají předcházet zaměstnavatelem, která mají předcházet 

ohrožení nebo poškození lidského zdraví v ohrožení nebo poškození lidského zdraví v 

pracovním procesupracovním procesu  



BOZP - Základní právní předpisy BOZP - Základní právní předpisy 
•   Nejpodstatnějšími právními předpisy jsou:Nejpodstatnějšími právními předpisy jsou:
– zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákoník prácezákoník práce, ve znění , ve znění 

pozdějších předpisůpozdějších předpisů
– zákon č. 309/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších zákon o zajištění dalších 

podmínek BOZPpodmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
– zákonzákon č. 258/2000 Sb.,  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného o ochraně veřejného 

zdravízdraví,, ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů
– zákonzákon č. 373/2011 Sb.,  č. 373/2011 Sb., o specifických o specifických 

zdravotních službáchzdravotních službách, ve znění pozdějších , ve znění pozdějších 
předpisůpředpisů



BOZP - Základní právní předpisy BOZP - Základní právní předpisy 
•   Nejpodstatnějšími právními předpisy jsou:Nejpodstatnějšími právními předpisy jsou:
–nařízení vládynařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  č. 361/2007 Sb., kterým se kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při prácistanoví podmínky ochrany zdraví při práci, , 
ve znění pozdějších předpisůve znění pozdějších předpisů
–nařízení vládynařízení vlády č. 101/2005 Sb.,  č. 101/2005 Sb., o o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředípracovní prostředí
–vyhláškavyhláška č. 79/2013 Sb.,  č. 79/2013 Sb., o o 

pracovnělékařských službáchpracovnělékařských službách a některých  a některých 
druzích posudkové péčedruzích posudkové péče



Práva zaměstnavatelů vůči Práva zaměstnavatelů vůči 
zaměstnancům při porušení BOZP  zaměstnancům při porušení BOZP  

• Zákoník práce Zákoník práce nepřipouští žádná kárná opatřenínepřipouští žádná kárná opatření  
zaměstnanců zaměstnanců formou pokutformou pokut apod.  apod. 

• zaměstnavatel nemůžezaměstnavatel nemůže zaměstnanci bez jeho souhlasu  zaměstnanci bez jeho souhlasu 
žádné částky ze mzdy srážetžádné částky ze mzdy srážet

• Kárná opatření byla v plném rozsahu zrušena v roce 1990  Kárná opatření byla v plném rozsahu zrušena v roce 1990  
• Zaměstnavatel může zaměstnance Zaměstnavatel může zaměstnance pouze upozornit pouze upozornit 

formou tzv. vytýkacího dopisu formou tzv. vytýkacího dopisu porušení povinností BOZPporušení povinností BOZP
• Pokud k porušení předpisů dochází opakovaně, může Pokud k porušení předpisů dochází opakovaně, může 

zaměstnavatel zaměstnavatel ve smyslu ustanovení § 52 písm. g) zákoníku ve smyslu ustanovení § 52 písm. g) zákoníku 
práce se zaměstnancem práce se zaměstnancem ukončit pracovní poměr výpovědí ukončit pracovní poměr výpovědí 



Práva zaměstnanců vůči  Práva zaměstnanců vůči  
zaměstnavatelům zaměstnavatelům 

při nedodržování BOZP  při nedodržování BOZP  
• Pokud se zaměstnanec domnívá, že jeho zaměstnavatelzaměstnavatel 

nedodržujenedodržuje pracovněpráv. předpisy nebo BOZPBOZP, má právo: 
– podat Inspektorátu bezpečnosti práce /IBP/ podnět ke podnět ke 

kontrolekontrole či prošetření dané události
– podatpodat na zaměstnavatele žalobu u soudužalobu u soudu
– poslat podnět k prošetření Ombudsmanovipodnět k prošetření Ombudsmanovi - (pouze pro 

případy, které se týkají nerovného zacházení a 
diskriminace) 



BOZP – BOZP – zzákladní povinnosti zaměstnavateleákladní povinnosti zaměstnavatele  
• Zajištění školení BOZP a PO + odborné Zajištění školení BOZP a PO + odborné 

přípravypřípravy

– povinná pro všechny zaměstnance povinná pro všechny zaměstnance 

– provádí se:provádí se:

• před nástupem na pracovní pozici před nástupem na pracovní pozici 

• dále pak opakovaně v pravidelných intervalechdále pak opakovaně v pravidelných intervalech



BOZP – BOZP – Základní povinnosti zaměstnavateleZákladní povinnosti zaměstnavatele   
• Zpracování a vedení dokumentace BOZP a POZpracování a vedení dokumentace BOZP a PO
–Mezi základní dokumentaci BOZP patří:Mezi základní dokumentaci BOZP patří:
• Kategorizace prací Kategorizace prací 
• Registr rizik Registr rizik 
• Traumatologický plánTraumatologický plán

–Mezi základní dokumentaci PO patří:Mezi základní dokumentaci PO patří:
• Požární poplachové směrnice Požární poplachové směrnice 
• Požární řád Požární řád 
• Evakuační plán Evakuační plán 
• Požární kniha aj. Požární kniha aj. 



BOZP – BOZP – Základní povinnosti zaměstnavateleZákladní povinnosti zaměstnavatele   
• Vybavení pracoviště požárním zařízenímVybavení pracoviště požárním zařízením
–Mezi základní vybavení patří:Mezi základní vybavení patří:

• požární uzávěrypožární uzávěry

• požární vodovody požární vodovody 

• požární hasicí přístroje – PHPpožární hasicí přístroje – PHP

• elektronické hasicí přístroje – EPS aj. elektronické hasicí přístroje – EPS aj. 



BOZP – BOZP – Základní povinnosti zaměstnavateleZákladní povinnosti zaměstnavatele   
• Dokumentace a zajištění prevence pracovních Dokumentace a zajištění prevence pracovních 

úrazůúrazů
– Zaměstnavatel je povinen:Zaměstnavatel je povinen:
• zřídit a vést zřídit a vést Knihu úrazůKnihu úrazů  
• v v KÚKÚ  evidovat všechny úrazyevidovat všechny úrazy v rámci pracovní  v rámci pracovní 

činnosti činnosti 
• úrazy prošetřit, zdokumentovat a nahlásit na příslušná úrazy prošetřit, zdokumentovat a nahlásit na příslušná 

místa /místa /záznam o pracovním úrazu odeslat do 5 dne záznam o pracovním úrazu odeslat do 5 dne 
násled. měsíce nanásled. měsíce na  Oblastní inspektorát práceOblastní inspektorát práce (OIP),  (OIP), 
popř. územně přísluš. útvaru Policie ČR (pokud máte popř. územně přísluš. útvaru Policie ČR (pokud máte 
podezření na spáchání trestného činu)podezření na spáchání trestného činu)
• provést opatření proti opakování úrazu provést opatření proti opakování úrazu 



BOZP – BOZP – Základní povinnosti zaměstnavateleZákladní povinnosti zaměstnavatele   
• Poskytnutí OOPPPoskytnutí OOPP
– Zaměstnavatel je povinen:
• poskytnout zaměstnancům vhodné OOPP (osobní 

ochranné pracovní prostředky)

• Instalace bezpečnostních signálů a značeníInstalace bezpečnostních signálů a značení
– výstražné cedulky 
– zákazové značky 
–označení východů  
– světelné či zvukové signály 



BOZP – BOZP – zzákladní povinnosti zaměstnavateleákladní povinnosti zaměstnavatele  

• Bezpečnostní a požární značeníBezpečnostní a požární značení



BOZP – BOZP – zzákladní povinnosti zaměstnavateleákladní povinnosti zaměstnavatele  

• Bezpečnostní a požární značeníBezpečnostní a požární značení



BOZP – BOZP – zzákladní povinnosti ákladní povinnosti 
zaměstnavatelezaměstnavatele  

• Provádění údržby a revizeProvádění údržby a revize

– např. revize elektrických spotřebičůnapř. revize elektrických spotřebičů

– revize regálů revize regálů 

– revize žebříků revize žebříků 

– revize strojů a zařízení apod. revize strojů a zařízení apod. 



BOZP – BOZP – zzákladní povinnosti zaměstnavateleákladní povinnosti zaměstnavatele  

• Zajistit pracovnělékařské službyZajistit pracovnělékařské služby

– Vstupní prohlídka Vstupní prohlídka před nástupem na pracovní před nástupem na pracovní 

pozici u registrujícího lékaře, se kterým má pozici u registrujícího lékaře, se kterým má 

zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování 

PLSPLS

– Preventivní prohlídka Preventivní prohlídka opakující se dle pracovního opakující se dle pracovního 

zaměření a věku zaměstnancezaměření a věku zaměstnance



BOZP – BOZP – zzákladní povinnosti zaměstnavateleákladní povinnosti zaměstnavatele  

• Zajistit roční prověrky BOZP a POZajistit roční prověrky BOZP a PO
–Nejméně jednou ročně je zaměstnavatel Nejméně jednou ročně je zaměstnavatel 

povinen:povinen:

• organizovat prověrku BOZP  organizovat prověrku BOZP  

• provést preventivní kontrolu PO na všech svých provést preventivní kontrolu PO na všech svých 

pracovištích /tzv. audit BOZP a PO/pracovištích /tzv. audit BOZP a PO/



BOZP – BOZP – zzákladní povinnosti zaměstnanceákladní povinnosti zaměstnance  

• Zaměstnanec je povinen:Zaměstnanec je povinen:
– účastnit se školení zaměřených na BOZP a POúčastnit se školení zaměřených na BOZP a PO
– podrobit se pravidelným lékařským prohlídkám podrobit se pravidelným lékařským prohlídkám 

a  vyšetřením a  vyšetřením 
– dodržovat právní předpisy a pokyny dodržovat právní předpisy a pokyny 

zaměstnavatele k zajištění BOZPzaměstnavatele k zajištění BOZP
– dodržovat zásady bezpečného chování na dodržovat zásady bezpečného chování na 

pracovišti pracovišti 



BOZP – BOZP – zzákladní povinnosti zaměstnanceákladní povinnosti zaměstnance  

• Zaměstnanec je povinen:Zaměstnanec je povinen:
– dodržovat při práci stanovené pracovní postupydodržovat při práci stanovené pracovní postupy
– používat stanovené pracovní a dopravní používat stanovené pracovní a dopravní 

prostředky  prostředky  
– používat osobní ochranné pracovní prostředkypoužívat osobní ochranné pracovní prostředky
– nepožívat alkoholické nápoje a návykové látky a nepožívat alkoholické nápoje a návykové látky a 

nevstupovat pod jejich vlivem na pracovištěnevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště
– nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách 

zaměstnavatelezaměstnavatele



BOZP – BOZP – zzákladní povinnosti zaměstnanceákladní povinnosti zaměstnance  

• Zaměstnanec je povinen:Zaměstnanec je povinen:
– oznamovat svému nadřízenému nedostatky a oznamovat svému nadřízenému nedostatky a 

závady na pracovišti, které ohrožují bezpečnost závady na pracovišti, které ohrožují bezpečnost 
nebo zdraví zaměstnanců při prácinebo zdraví zaměstnanců při práci

– podílet na odstraňování nedostatků zjištěných podílet na odstraňování nedostatků zjištěných 
při kontroláchpři kontrolách

– oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní 
úraz, pokud mu to zdravotní stav dovolí a úraz, pokud mu to zdravotní stav dovolí a 
pracovní úraz jiného zaměstnancepracovní úraz jiného zaměstnance



BOZP – BOZP – zzákladní povinnosti zaměstnanceákladní povinnosti zaměstnance  

• Zaměstnanec je povinen:Zaměstnanec je povinen:
– podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího  podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího  

zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo 
jiných návykových látekjiných návykových látek


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18
	Snímek 19
	Snímek 20

