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ÚVOD

V této diplomové práci jsou sumarizovány povinnosti právnických podnikajících osob 

vyplývající  z  legislativních  předpisů  České  republiky  v  oblasti  požární  ochrany,  bez-

pečnosti práce a životního prostředí. 

Toto téma jsem se rozhodl zpracovat na základě osobních zkušeností  v oboru s cílem 

poukázat na množství požadavků kladených na jednotlivé podnikající subjekty plynoucí ze 

stále se rozšiřující legislativy. 

V práci jsou identifikovány řídící  právní předpisy,  stručně popsány postupy,  kterými 

jsou jednotlivé požadavky podnikajícími subjekty naplňovány, případně upozorněno na ob-

tíže při jejich naplňování. V samostatné stati je uveden souhrnný přehled požadavků a zá-

věr práce obsahuje shrnutí s návrhy řešení. 

Uváděné poznatky pak vycházejí ze zkušeností s provozem jednotlivých výrobních od-

větví.
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REŠERŠE

Ke zpracování této Diplomové práce byly použity právní předpisy  České republiky 

a využity osobní zkušenosti autora plynoucí z činnosti v oboru.

Problematiku požární ochrany na území České republiky řeší zákon ČNR č. 133/1985 

Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zásadní a řídící zákon 

v této oblasti. Kromě stanovení povinností rovněž vymezuje sankce za jejich případné ne-

plnění.

Oblast bezpečnosti práce je řízena zákonem. č.  262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů a  zákonem č. 309/2006 Sb.,  kterým  se  upravují  další  poža-

davky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o za-

jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pra-

covněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů.

Úsek ochrany zdraví při práci je řízen zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  sou-

časně se  zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění poz-

dějších předpisů.

Stěžejním  právním  předpisem  v  oblasti  nakládání  s  chemickými  látkami  je  zákon 

č. 350/2011 Sb.  o  chemických  látkách  a chemických směsích a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Problematiku  odpadového  hospodářství  řeší  zákon  č.  185/2001  Sb.  o  odpadech  a 

o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Ochrana vod a oblast vodního hospodářství je řešena zákonem č. 254/2001 Sb.,  o vo-

dách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro oblast ochrany ovzduší je řídícím zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
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POJMY A ZKRATKY

Emisní  limit

Nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo  skupiny  znečišťujících  látek  vná-

šené  do  ovzduší  ze  stacionárního zdroje [28].

Ochrana a podpora veřejného zdraví 

Souhrn činností a opatření k vytváření a  ochraně  zdravých  životních  a  pracovních 

podmínek  [15].

Odpad

Každá  movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit  

[22].

Požárně bezpečnostní  zařízení

Systémy, technická zařízení a výrobky  pro  stavby  podmiňující požární bezpečnost 

stavby nebo jiného zařízení [2].

Požární  bezpečnost

Souhrn organizačních, územně technických, stavebních  a  technických  opatření  k  za-

bránění  vzniku  požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat 

a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření [2].

Prevence rizik

Všechna opatření vyplývající  z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a z  opatření  zaměstnavatele,  která  mají  za  cíl  předcházet  

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik [6].
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Původce odpadů

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,  při  jejichž činnosti vzni-

kají odpady [22].

Stacionární zdroj

Ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická  jednotka  nebo  činnost,  které 

znečišťují  nebo  by  mohly znečišťovat [28].

Věcné prostředky požární ochrany

Prostředky  používané  k  ochraně,  záchraně   a   evakuaci   osob,  k  hašení  požáru 

a prostředky používané při činnosti  jednotky  požární  ochrany  při  záchranných  a  li-

kvidačních pracích  a  ochraně  obyvatelstva  při  plnění  úkolů  civilní ochrany, popří-

padě při činnosti požární hlídky [2].

Zaměstnavatel

Osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pra-

covněprávním vztahu [6].
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BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BP Bezpečnost práce

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí

ČNR Česká národní rada

ČSN Česká technická norma

ČR Česká republika

HZS Hasičských záchranný sbor

CHLP Chemické látky a přípravky

MV Ministerstvo vnitra

NV Nařízení vlády

OIP Oblastní inspektorát práce

OZP Ochrana zdraví při práci

PBS Požární bezpečnost staveb

PLP Pracovně lékařská péče

PO Požární ochrana

PPN Posouzení požárního nebezpečí

SOD Státní odborný dozor

SPD Státní požární dozor

THP Technicko hospodářský pracovník

vyhl. Vyhláška

zák. Zákon

ŽP Životní prostředí
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1. Identifikace právních předpisů v oblasti BOZP, PO a ŽP

V  současné  době  v  České  republice  existuje  řada  právních  norem,  které  ukládají 

právnickým  podnikajícím  osobám  povinnosti,  které  musejí  během  své  podnikatelské 

činnosti plnit. Většina politických reprezentací sice slibuje zjednodušení právního prostře-

dí, ale každým rokem je vydáno dalších několik stovek právních norem. Jen v roce 2013 

bylo vydáno necelých 480 právních norem.

Nejednodušší oblastí, z tématu této práce, je oblast požární ochrany s jedním řídícím 

zákonem, následovaná problematikou bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci se zákony 

pěti. Nejsložitější je pak zcela jednoznačně oblast životního prostředí, kdy každá proble-

matika má svůj řídící zákon, tzn. minimálně šest právních předpisů.

1.1. Požární ochrana

Problematika požární ochrany je řízena zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně).

Zákon byl, jak je v České republice obvyklé, za dobu své platnosti mnohokrát nove-

lizován. Pro zvýšení přehlednosti existovalo po několika novelizacích i jeho úplné znění 

(zák č. 67/2001 Sb.). V současné době má zákon patnáct novel, kdy jen v roce 2013 byl 

novelizován dvakrát.

Zákon je rozdělen do sedmi částí, přičemž povinnosti právnických osob jsou uvedeny 

v  části  prvé  §§  5,  6  a  6a.  Zákon  nerozlišuje  druhy právnických  osob  ani  jejich  obor 

podnikání.  Základním  kritériem  pro  stanovení  povinností  právnickým  osobám  je  míra 

požárního nebezpečí, kterou zákonodárce vyjádřil rozčleněním do tří kategorií: 

a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,

b) se zvýšeným požárním nebezpečím,
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c) s vysokým požárním nebezpečím.

Zákon sice jednoznačně neukládá povinnost právnickým osobám toto začlenění provést, 

nicméně v §4, odst. 5 říká, že pokud právnická osoba provede začlenění do kategorie ne-

správně, rozhodne o jejím správném začlenění příslušný orgán státního požárního dozoru.

Je tedy zřejmé, že zákonodárce předpokládá, že právnická osoba provede členění své 

činnosti. Z toho lze dovodit, že tuto akci má provést vrcholový představitel právnické oso-

by nebo jím určený zaměstnanec právnické osoby. 

Tento zákon je prováděn např. vyhl.  MV č. 246/2001 Sb.,  o  stanovení  podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

vyhl.  MV  č.  247/2001  Sb.   o  organizaci  a  činnosti  jednotek  požární  ochrany,  vyhl. 

č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a NV č. 91/2010 Sb. 

o  podmínkách  požární  bezpečnosti  při  provozu  komínů,  kouřovodů a spotřebičů paliv.

Výkon dozoru nad problematikou požární ochrany vykonávají orgány státního požární-

ho dozoru, tedy místně příslušné Hasičské záchranné sbory.

1.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Problematika  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  již  není  tak  jednoznačná  jako 

problematika  požární  ochrany.  V  podstatě  spojuje  dvě  odvětví,  která  jsou  si  blízká 

a částečně se prolínají, a to bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

1.2.1. Bezpečnost práce

Problematika bezpečnosti práce nemá pouze jediný řídící zákon. Za stěžejní je pova-

žován zák. č.  262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník  
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práce).  Ten byl,  rovněž  v  roce  2006,  doplněn zákonem 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 (dále jen zákon  o  zajištění  dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Zákoník práce je dělen do čtrnácti částí, přičemž zásadní pro oblast bezpečnosti práce je 

část  pátá, §§ 101-108.  Těmito paragrafy jsou stanoveny základní povinnosti právnických 

osob bez dalších podmiňujících dělení. Zákon nerozlišuje velikost právnické osoby, její 

strukturu či odvětví podnikání.

Zákoník práce je prováděn např. NV č. 495/2001 Sb.,    kterým  se  stanoví  rozsah 

a  bližší  podmínky  poskytování  osobních ochranných  pracovních  prostředků,  mycích, 

čistících  a  dezinfekčních  prostředků;  NV č.  11/2002 Sb.,  kterým  se  stanoví   vzhled 

a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů; NV č. 406/2004 Sb., o bližších poža-

davcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím vý-

buchu; NV č. 201/2010 Sb.,  o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úra-

zu.

Zákon  o  zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má čtyři 

části, přičemž povinnosti právnickým osobám jsou uloženy v části první až části třetí, §§ 2 

- 16. Tento zákon zavádí požadavky na odbornou způsobilost osob určených k zajišťování 

úkolů  v  prevenci  rizik  v  oblasti  BOZP  a  odbornou  způsobilost  koordinátora  BOZP. 

Prostřednictvím těchto osob plní právnická osoba některé úkoly, přičemž tento zákon zo-

hledňuje  velikost  právnické  osoby  a  připouští,  že  některé  úkoly  může  plnit  sám  za-

městnavatel i bez příslušné odborné způsobilosti.

Zákon o  zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je prováděn 

např. NV č. 591/2006 Sb.  o  bližších  minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích.

Výkon dozoru nad problematikou bezpečnosti práce vykonávají orgány inspekce práce, 
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tedy  místně  příslušné  Oblastní  inspektoráty  práce,  konající  dozor  v  režimu  zákona 

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

1.2.2. Ochrana zdraví při práci

Úsek ochrany zdraví při práci je řízen zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o ochraně veřejného zdraví). Opět jde o legislativní normu, která je mnohokrát dopl-

ňována a  upravována (26x,  naposledy v roce 2013).  V roce  2011 byla  oblast  ochrany 

zdraví rozšířena o zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o specifických zdravotních službách).

Zákon o ochraně veřejného zdraví je dělen do dvaceti-pěti  částí,  přičemž hlavní po-

vinnosti z oblasti ochrany zdraví při práci jsou právnickým osobám uloženy částí první, 

díle sedmém,  §§ 37 - 44. Zákon říká, že práce se podle míry rizikovosti zařazují do čtyř 

kategorií, přičemž o zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví.

Zákon je prováděn vyhláškou č. 432/2003 Sb.,  kterou  se  stanoví podmínky pro za-

řazování 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.

Zákon o specifických zdravotních službách je dělen do šesti hlav, kdy stěžejní pro ob-

last pracovně lékařských služeb je hlava IV, Díl 2. Touto částí zákon ukládá povinnosti 

zaměstnavatelům, zaměstnancům a poskytovatelům pracovně lékařských služeb.

Zákon  je  prováděn  vyhláškou  č.  79/2013  o  provedení  některých  ustanovení  zákona 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních   službách, (vyhláška  o  pracovně lékařských 

službách  a některých druzích posudkové péče).
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Výkon dozoru nad problematikou ochrany zdraví při práci vykonávají orgány státního 

zdravotního dozoru, tedy místně příslušné Krajské hygienické stanice. 

1.3. Životní prostředí

Problematika životního prostředí zahrnuje širokou škálu oblastí: nakládání s chemický-

mi  látkami  a  přípravky,  nakládání  s  odpady,  ochranu  a  využití  vod,  ochranu  ovzduší. 

A opět je každá oblast upravována a regulována vlastními legislativními nástroji.

Dále neřeším problematiku integrované prevence a registru znečištění, obalů a ekolo-

gické újmy, kterou jsou obvykle rovněž řazeny pod pojem životní prostředí a to z důvodu, 

že tyto oblasti nezapadají do koncepce této práce.

1.3.1. Chemické látky a přípravky

Problematika  chemických  látek  a  přípravků  nás  vrací  k  zákonu  č.  258/2000  Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Současně tuto problematiku řídí i zákon č. 350/2011 Sb.  o  chemických  látkách 

a chemických směsích a o změně některých zákonů (dále jen chemický zákon), ve znění 

pozdějších  předpisů.  Prevenci  před  následky  havárie  pak  upravuje  zákon  č.  59/2006 

o   prevenci   závažných  havárií  způsobených  vybranými  nebezpečnými chemickými 

látkami  nebo  chemickými  přípravky  a  o  změně zákona č.  258/2000   Sb.,   o  ochraně  

veřejného  zdraví  a  o  změně  některých souvisejících  zákonů,  ve  znění  pozdějších 

předpisů,  a  zákona  č. 320/2002  Sb.,  o  změně  a  zrušení  některých  zákonů v souvis-

losti s ukončením činnosti okresních úřadů, (dále jen zákon o prevenci závažných havárií), 

ve znění pozdějších předpisů.

Zákon  o  ochraně  veřejného  zdraví  povinnosti  právnických  osob  specifikuje  v  části 
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první, hlavě druhé, díle osmém, § 44a .

Chemický zákon obsahuje dvanáct částí,  povinnosti  právnickým osobám při  uvádění 

chemických látek a směsí na trh pak stanovuje v části první, hlavě druhé, §§ 5 - 14.

Chemický zákon je prováděn vyhláškou č.  402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných 

vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných che-

mických směsí.

Zákon o prevenci závažných havárií má čtyři části, přičemž povinnosti právnickým oso-

bám jsou uloženy v části první, hlavě II, § 3.

Státní  správu podle tohoto zákona vykonává Ministerstvo životního prostředí, Minis-

terstvo  zdravotnictví,  Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu,  Česká  inspekce  životního 

prostředí, krajské hygienické stanice, celní úřady, Státní úřad inspekce práce a Ústřední 

kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

1.3.2. Odpady

Odpadové hospodářství je řízeno zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně ně-

kterých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Zákon 

je dělen do patnácti částí, přičemž povinnosti právnickým osobám jsou uváděny v různých 

částech s ohledem na to, zda je právnická osoba původcem odpadu či provozovatelem za-

řízení k likvidaci odpadu. Zákon byl novelizován více než 35-ti pozměňovacími a doplňu-

jícími zákony.

Zákon je prováděn vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb.,  kterou  se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných  odpadů  a  seznamy  odpadů   a  států  pro  účely  vývozu,  dovozu 

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Ka-

talog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. MŽP č. 383/2001 Sb.,  o po-

drobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

18



Dozor nad úsekem odpadů vykonává Česká inspekce životního prostředí, oddělení od-

padového hospodářství.

1.3.3. Ochrana a využití vod

Problematika vodního hospodářství je řešena zák. č. 254/2001 Sb.,  o vodách a o změně 

některých zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  vodní  zákon).  I  tento  zákon 

prošel již více než dvaceti novelizacemi.

Zákon má deset částí, povinnosti právnickým osobám jsou uvedeny v části první.

Vodní zákon je prováděn např. vyhláškou č. 450/2005 Sb. o   náležitostech   nakládání 

se  závadnými  látkami  a  náležitostech havarijního   plánu,   způsobu   a   rozsahu  hlášení 

havárií,   jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění poz-

dějších předpisů, vyhláškou č.  416/2010 Sb.,  o  ukazatelích  a  hodnotách  přípustného 

znečištění  odpadních  vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních.

Státní dozor nad úsekem odpadů vykonává Česká inspekce životního prostředí, oddělení 

ochrany vod a místně příslušné vodoprávní úřady (zpravidla odbory městských úřadů).

1.3.4. Ochrana ovzduší

Pro  oblast  ochrany  ovzduší  je  řídícím  zákonem  zákon  č.  201/2012  Sb.,  o  ochraně 

ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší).

Zákon je dělen do devíti částí, povinnosti osobám jsou uloženy v části čtvrté.

Zákon o ochraně ovzduší je prováděn vyhl. č. 333/2012 Sb.,  o   způsobu   posuzování 

a  vyhodnocení  úrovně  znečištění,  rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění 

a při smogových situacích.

Správní  činnosti  na úseku ochrany ovzduší vykonávají orgány ochrany ovzduší, který-
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mi jsou Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Česká obchodní in-

spekce, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, celní úřa-

dy  a Ministerstvo zemědělství.
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2. Naplňování legislativních požadavků

Právnické osoby jsou povinny dodržovat povinnosti jim uložené zákony ČR. Žádným 

předpisem však  není  stanoveno  jak  mají  právnické  osoby  tyto  uložené  povinnosti  or-

ganizačně zajistit.

V některých společnostech tak problematiku PO, BOZP a ŽP řídí výrobní ředitelé, tech-

ničtí  manažeři,  ekonomičtí  ředitelé,  manažeři  kvality  nebo  případně  jimi  pověření  za-

městnanci. Ti pak pro usnadnění svých rozhodnutí využívají služeb odborných společností 

či poradců, kteří jim usnadňují orientaci v problematice. A v některých případech pak tito 

poradci plní administrativní úkony uložené právnickým osobám v zastoupení.

2.1 Stavební výroba

Stavební výroba v ČR je reprezentována v rozsahu velkých nadnárodních společností až 

po jednotlivé fyzické podnikající osoby. 

Pro účely této  práce  pak za  reprezentační  považuji  ryze  českou stavební  společnost 

střední velikosti věnující se stavební výrobě na území hlavního města Prahy.

Společnost zaměstnává cca 120 zaměstnanců,  z toho max. 15 zaměstnanců v úrovni 

THP (jednatelé, ředitel, ekonomické odd., přípraváři, dispečer, ...), max. 10 zaměstnanců 

v úrovni stavbyvedoucí a ostatní zaměstnance v úrovni stavební dělník.

2.1.1 Požární ochrana

Problematika  požární  ochrany  je  v  této  stavební  společnosti  okrajovou  záležitostí. 

Společnosti  stavební  výroby sice provozují  pracoviště,  která  jsou dle zákona o požární 

ochraně začleněna jako pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím (sklady hořlavých 

kapalin, sklady tlakových láhví k dopravě plynů, trafostanice s olejovými transformátory) 
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nicméně  tato  činnost  je  z  jejich  pohledu  pouze  doplňkovou,  která  je  podporou  hlavní 

podnikatelské činnosti. Příkladem typického pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím 

stavební společnosti je sklad tlakových láhví k dopravě plynů umístěný na stavebním dvo-

ru, který je uveden na  Obrázku č. 1.  Pracoviště  je provedeno v souladu s technickými 

předpisy, zajištěno a řádně označeno.

Stavební společnosti realizující stavební výrobu tedy jim uložené povinnosti splní tím, 

že zadají zpracování základní dokumentace PO (začlenění do kategorie činností, požární 

poplachové směrnice, požární řády) a proškolí svoje zaměstnance. Nejsou provozovateli 

činností s vysokým požárním nebezpečím,  nezabývající se problematickou požární bez-

pečnosti  staveb.  Neudržují  žádný,  nebo  jen  velmi  omezený  kontakt  s  orgány  státního 

požárního dozoru a zpravidla nejsou ani předmětem jejich zájmu.

Ve stavebních  společnostech  ani  na  jimi  prováděných  stavbách zpravidla  nedochází 

k požárům. Pokud dojde k zásahu složek IZS na jejich pracovištích či stavbách, jedná se 

obvykle o zásah technický.
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Obrázek č. 1 - Sklad tlakových láhví na stavebním dvoru



2.1.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je z uváděného výčtu asi nejsle-

dovanější a současně administrativně nejnáročnější.

Kapitola ochrany zdraví při práci je řešena kategorizací prací a oznámením tohoto za-

členění místně příslušnému orgánu dozoru. Následným krokem jsou pravidelné lékařské 

prohlídky pro zaměstnance, které, kromě újmy na fondu pracovní doby, zpravidla nepřiná-

šejí stavebním společnostem závažnější organizační a administrativní komplikace.

Kapitola bezpečnosti práce má pro stavební výrobu tři hlavní roviny.

Prvou rovinou je plnění legislativních požadavků daných v České republice historicky. 

Společnosti  školí  svoje  zaměstnance,  vybavují  je  osobními  ochrannými  pracovními 

prostředky, šetří případné pracovní úrazy a zajišťují provádění revizí na vyhrazených tech-

nických zařízeních. Komplikací při plnění těchto povinností je skutečnost, že požadavky, 

které byly dříve zavedeny striktně, jsou dnes rozvolněny mezi jednotlivé právní a tech-

nické předpisy, čímž vznikají v podnikatelském prostředí pochybnosti o správném napl-

ňování  jednotlivých povinností.

Druhou rovinou je problematika vyhledávání a vyhodnocování rizik uvedená v záko-

níku práce. Ačkoliv pravděpodobně správná myšlenka, byla v českém prostředí zcela ne-

pochopena  a  stala  se  z  ní  formalita,  která  podnikatelskému  prostředí  nepřináší  žádný 

uchopitelný výstup. Hodnocení rizik je však využíváno Oblastními inspektoráty práce pro 

konstatování, že se jedná o nevyčerpávající seznam či registr a tím zaměstnavatel nevy-

hodnotil rizika dostatečným způsobem a je tedy možné mu uložit sankci. Další komplikací 

pro stavební  výrobu je  skutečnost,  že  kromě zákoníku práce existuje  zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zákoník práce ukládá povinnost 

zaměstnavatelům působícím na jednom pracovišti vzájemně se písemně informovat o rizi-

cích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením a zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ukládá zhotovitelům stavby nejpozději 8 
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dní před zahájením prací informovat  o rizicích vznikajících při pracovních postupech ko-

ordinátora. Tím samozřejmě vznikají nejasnosti o tom, jak vlastně na pracovišti, které je 

současně i staveništěm správně postupovat.

Třetí rovinou je povinnost zaměstnavatele vést evidenci pracovní doby a práce přesčas 

uloženou  opět  zákoníkem  práce.  Zákonodárce  měl  jednoznačně  na  mysli  ochranu  za-

městnanců před zneužíváním fondu pracovní doby, ale stavba není kancelář a stavbyve-

doucí není sekretářka.

2.1.3 Životní prostředí

Problematika životního prostředí v úrovni stavební výroby je zpravidla zúžena na ob-

lasti odpadů a oblasti nakládání s chemickými látkami. Středně velké stavební společnosti 

zpravidla nejsou znečišťovateli ovzduší (klasifikace středního zdroje znečištění např. pro 

neveřejné  čerpací  stanice  pozbyla  platnost  v  roce  2012  vydaným  zákonem o  ochraně 

ovzduší), neprovozují zařízení znečišťující podzemní či povrchové vody.

Oblast odpadů pro stavební společnosti představuje standardní míru administrativní zá-

těže. Společnosti zařadí produkované odpady podle Katalogu odpadů a zavedou systém 

sběru, shromažďování a třídění jednotlivých druhů odpadů dle jejich druhů a kategorií.. 

Roztříděné odpady pak předávají oprávněným osobám k likvidaci. Jako původci pak o své 

produkci vedou evidenci, kterou ročně formou hlášení o druzích, množství odpadů a  způ-

sobech  nakládání s nimi zasílají  obecnímu úřadu obce příslušnému  podle  místa provo-

zovny.

Nebezpečnými druhy odpadů jsou zejména obaly od používaných chemických látek. 

Samostatným druhem odpadu je výkopová zemina, jejíž vlastnosti jsou závislé na místě 

realizace stavebních prací. Jedná se o zeminu, která není ukládána zpět na stavbu a může 

tedy být považována za odpad. Přitom se může jednat o kategorii nebezpečného odpadu 

v případě, že byla kontaminována.
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Oblast  chemických  látek  je  pak  zaměřena  na  manipulaci  s  provozními  náplněmi 

stavební techniky a strojů. Jedná se o běžně používané chemické látky,  které nepřináší 

stavebním společnostem ani  jejich zaměstnancům zvýšené riziko  poškození  zdraví,  ne-

jedná se o látky s extrémními vlastnostmi dle chemického zákona. Běžně jsou to motorové 

oleje, nafta, benziny a případně technické plyny.

Tyto jsou pořizovány buď ve specializovaných obchodech nebo na veřejných čerpacích 

stanicích, skladovány v prostorech stavebních dvorů v samostatných skladech. Sklady jsou 

většinou typizovanými objekty; ocelobuňka se zdvojenou podlahou, která současně tvoří 

havarijní jímku, čímž jsou současně řešeny případné úkapy při manipulaci. Uložení che-

mických látek v takovém skladu je uvedeno na  Obrázku č. 2.   Přepravními obaly jsou 

typizované přepravní nádoby (kanystry) v některých případech barevně rozlišené tak, aby 

nedocházelo k jejich záměně (benziny/nafta).

25

Obrázek č. 2 - Sklad chemických látek



2.2 Strojní výroba

I strojní výroba v ČR je reprezentována v rozsahu velkých nadnárodních společností až 

po jednotlivé fyzické podnikající osoby. 

Pro účely této práce pak za reprezentační považuji českou strojní společnost, vlastněnou 

zahraničním vlastníkem, střední velikosti věnující se strojní výrobě na území Plzeňského 

kraje, kdy převážná část výroby je určena k exportu.

Společnost  zaměstnává  přibližně  230  zaměstnanců,  z  toho  max.  15  zaměstnanců 

v úrovni THP (jednatel, ekonomický ředitel, ekonomické odd., obchodníci, dispečer, ...), 

max. 10 zaměstnanců v úrovni mistr výroby a ostatní zaměstnance v úrovni výrobní dělník 

(obsluha tvářecího stroje, svářeč, manipulační dělník).

2.2.1 Požární ochrana

V oblasti strojní výroby nebývá problematika PO nejsledovanější. Výrobními objekty 

jsou  zpravidla  jednoduché  montované  haly,  sama  strojní  výroba,  kdy  nejčastěji  opra-

covávaným materiály jsem kovy,  není z pohledu požární ochrany vnímána jako nebez-

pečná.

Společnosti realizující strojní výrobu vedou základní dokumentaci PO (začlenění do ka-

tegorie činností, požární poplachové směrnice, požární řády) a proškolí svoje zaměstnance. 

Nejsou provozovateli  činností  s  vysokým požárním nebezpečím.  Problematika  požární 

bezpečnosti staveb se jich týká pouze okrajově. V období výstavby provozních objektů je 

většinou řešena najatou projekční kanceláří, v období provozování objektů a instalovaných 

požárně bezpečnostních zařízení pak najatými smluvními servisy. Společnosti strojní výro-

by neudržují žádný, nebo jen velmi omezený kontakt s orgány státního požárního dozoru 

a zpravidla nejsou ani předmětem jejich zájmu.
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2.2.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

I v oblasti strojní výroby je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z uvá-

děného výčtu oborů činností nejsledovanější.

Prioritní oblastí je hodnocení rizik, kdy je obvykle odstoupeno od formální části a je 

kladen důraz na skutečné vyhledávání a eliminaci pracovních rizik,  které by mohly za-

městnance ohrozit. Je to dáno tím, že v oblasti strojní výroby nelze zcela vyloučit kontakt 

obsluh s obráběcími a tvářecími stroji. Zde pak každá závada, nedostatek či selhání lidské-

ho činitele může mít fatální následky.

Z těchto důvodů je zaváděn účinný systém značení pracovišť bezpečnostními pokyny, 

na kterých jsou graficky znázorněna rizika daného pracoviště, obsluha je upozorněna na 

nutnost používání přidělených osobních ochranných pracovních prostředků a současně jsou 

připomenuty případné zákazy a omezení. Ukázka takového označení pracoviště je uvedena 

na Obrázku č. 3.
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V oblasti  strojní  výroby  nejsou  neobvyklá  pracoviště,  která  jsou  z  pohledu  zákona 

o ochraně zdraví při práci klasifikována jako riziková. Ve společnostech se strojní výrobou 

se obvykle běžně setkáváme s prašnými či hlučnými pracovišti, se svářečskými dýmy či 

s pracovními operacemi konanými v podmíněně  přijatelných pracovních  polohách. To 

s  sebou nese  povinnost  zvýšené  četnosti  provádění  preventivních  lékařských prohlídek 

prováděných  s  důrazem  na  rizikové  faktory  současně  s  evidencí  odpracovaného  času 

u osob rizikové práce vykonávající.

Aktivní  přístup k problematice  bezpečnosti  práce  obvykle  pramení  z  požadavků za-

hraničních vlastníků, u kterých je velký důraz kladen na dlouhodobost a kontinuálnost ob-

dobí bez pracovních úrazů či nemocí z povolání. Když pak přeci jen dojde k incidentu, je 

z interních zásad zřejmé, že událost musí být řádně vyšetřena a přijata taková opatření, aby 

se případ nemohl opakovat!

2.2.3 Životní prostředí

Problematika životního prostředí je i v úrovni strojní výroby obvykle zaměřena na ob-

last odpadů, oblast nakládání s chemickými látkami a oblast ochrany ovzduší. Společnosti 

se strojní výrobou obvykle neprovozují zařízení znečišťující podzemní či povrchové vody.

Oblast odpadů pro strojní výrobu představuje obvyklou míru zátěže. Společnosti zařadí 

produkované  odpady  podle  Katalogu  odpadů  a  zavedou  systém sběru,  shromažďování 

a třídění jednotlivých druhů odpadů dle jejich druhů a kategorií. Roztříděné odpady pak 

předávají  oprávněným  osobám  k  likvidaci.  Jako  původci  pak  o  své  produkci  vedou 

evidenci, kterou ročně formou hlášení o druzích, množství odpadů a  způsobech  nakládání 

s nimi zasílají  obecnímu úřadu obce příslušnému  podle  místa provozovny.

Sledovanými  druhy  odpadů  jsou  zejména  obaly  od  používaných  chemických  látek, 

a používaných provozních kapalin a náplní.  Ty jsou zařazeny jako nebezpečné odpady, 

jsou shromažďovány odděleně, ukládány do zajištěných prostor a předepsaným  způsobem 
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označovány. Pro jednotlivé druhy nebezpečných odpadů jsou zpracovány a v místě jejich 

uložení uveřejňovány Identifikační listy.

Problematika chemických látek je dotčena díky manipulaci s technologickými kapalina-

mi. Jedná se především o provozní náplně obráběcích strojů (hydraulické oleje, chladící 

a obráběcí kapaliny),  chemikálie využívané pro čištění (odmašťovadla,  kyseliny,  louhy) 

a barvy určené k finální úpravě povrchů.

Provozní  náplně  strojů  zpravidla  nejsou  strojními  společnosti  skladovány  ani 

manipulovány, doplnění a výměna je obvykle řešena smluvním servisem.

Chemické látky využívané pro čistění a odmaštění, stejně tak jako barvy, jsou skladová-

ny v samostatných skladech. Tyto látky vytvářejí pro člověka zvýšené nebezpečí poškození 

zdraví,  proto jsou osoby manipulující  s těmito látkami vybaveny osobními ochrannými 

pracovními prostředky, omezující jejich účinek na zdraví člověka. Pro nakládání s takový-

mi chemickými látkami a jejich užívání jsou zpracována závazná Pravidla. Příklad takové-

ho dokumentu je uveden na Obrázku č. 4.
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Problematika ochrany ovzduší bývá řešena při provozování práškových lakoven, které 

jsou vyjmenovaným zdrojem znečištění. Jejich provozování je pak limitováno rozhodnutím 

krajského úřadu v kterém jsou stanoveny  emisní limity pro tuhé znečišťující  látky.  Ob-

dobně mohou být stanovena režimová opatření pro provoz svařovacích pracovišť, na které 

je jako na zdroj nahlíženo od souhrnného výkonu 1kVA.

2.3 Montáž

Odvětví montáže je dnes v ČR asi nejrozšířenější výrobou. V pravém slova smyslu se 

v takových výrobách nic nevyrábí, ale pouze kompletuje.

Pro účely této práce pak za reprezentační považuji českou montážní společnost, vlastně-

nou zahraničním vlastníkem. Společnost má svůj výrobní závod situován do Plzně a je vní-

mána jako velký regionální zaměstnavatel.

Společnost  zaměstnává  přibližně  3000  zaměstnanců,  z  toho  max.  150  zaměstnanců 

v  úrovni  THP  (jednatelé,  manažeři  oddělení,  právní  oddělení,  obchod,  správa 

společnosti, ...), a ostatní zaměstnance v úrovni výrobní dělník a směnový mistr.

2.3.1 Požární ochrana

Problematika  požární  ochrany  je  v  oblasti  montážní  společnosti  řešena  v  plné  šíři, 

včetně  požární  bezpečnosti  staveb.  Provozované  výrobní  objekty  jsou  vybaveny,  dnes 

běžně instalovanými, požárně bezpečnostními zařízeními za úrovni současného technické-

ho poznání a pracoviště jsou začleněna jako pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím.

V oblasti požární ochrany se pro montážní společnost jako nejobtížnější jeví problema-

tika požární bezpečnosti staveb.

Montážní společnosti využívají k přepravě polotovarů či finálních výrobků mezi jednot-
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livými halami vnitřní dopravníkový systém, který v mnoha případech prochází požárně dě-

lícími konstrukcemi. Tyto prostupy byly postupně opatřeny automatickými požárními uzá-

věry  napojenými  na  systém elektrické  požární  signalizace,  které  zajistí  jejich  uzavření 

v případě vyhlášeného požárního poplachu v objektu.

Problém této montážní společnosti ve vztahu k tomuto řešení však je v tom, že v po-

měrně krátkých časových úsecích dochází, v závislosti na poptávce trhu, ke změně či ob-

měně výrobního programu a tím i ke změnám dispozici vnitřního uspořádání. Tyto změny 

ale nepodléhají stavebními řízení a tak ne ve všech případech je funkce požárního uzávěru 

zachována. Dispoziční řešení, kdy dopravník omezuje funkci požárního uzávěru je uve-

deno na Obrázku č. 5.

2.3.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je v oblasti montážních činností sledovanou ob-

lastí, i když obtížně naplnitelnou.

Pohled ochrany zdraví při práci s sebou nese problematiku kategorizace prací. Montážní 
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práce jsou vykonávány na výrobních linkách, které se blíží k pásové výrobě. Zde jsou na 

jednotlivých  pozicích/pracovištích  vykonávány  po  celou  směnu  opakovaně  stereotypní 

montážní operace. Například osazení daného komponentu nebo zajištění komponentů po-

mocí šroubů prostřednictvím akumulátorových šroubováků.

Na  základě  provedených  měření  zdravotním  ústavem,  byly  tyto  práce  vykonávané 

v podmíněně přijatelných polohách a práce, u kterých se vyskytují vibrace zařazeny jako 

práce rizikové. To s sebou, kromě přímých nákladů na prováděná měření, přineslo zvýšené 

nároky na provádění lékařských prohlídek, administrativní nároky v podobě evidenci za-

městnanců pracujících v riziku (sledování změn zdravotního stavu, odpracovaného času, 

archivace) a současně zvýšené mzdové náklady zaměstnavatele za výkon práce v riziku. 

Pro oblast bezpečnosti práce pak je prioritním ukazatelem pracovní úrazovost, která je 

na nadnárodní úrovni monitorována a vyhodnocována. 

V oblasti zvolení společnosti dochází přibližně k 30ti až 35ti pracovním úrazům s pra-

covní neschopností  za kalendářní  rok.  Nejčastěji  se jedná o pracovní  úrazy vzniklé  při 

manipulaci s materiálem, ať již jde o manipulaci ruční či pomocí manipulačních prostřed-

ků. Nejčastějším zraněními jsou pak různé zhmožděniny a naraženiny končetin, ke kterým 

dochází i přes zveřejňované pracovní postupy. V případě vzniku pracovního úrazu, je za-

městnavatel povinen provést jeho evidenci, v případě úrazu s pracovní neschopností pak 

záznam o pracovním úrazu. Ten poskytuje místně příslušnému inspektorátu a zdravotní po-

jišťovně zraněného. Pro odškodnění pracovního úrazu pak vyplňuje mzdové oddělení for-

mulář pojišťovny. K němu může být doloženo rozhodnutí škodní komise o případném krá-

cení náhrad. Zaměstnavatel samozřejmě musí provést i kontrolu registru rizik, a zdroj úra-

zu jako riziko případně doplnit. A ke každém pracovnímu úrazu musí být přijato opatření, 

kterým se bude předcházet jeho opakování. Opatření je dokumentováno písemnou formou, 

aby mohl zaměstnavatel při případném výkonu dozoru OIP doložit, že tak činí.
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2.3.3 Životní prostředí

Tato montážní společnost neprovozuje žádný stacionární ani mobilní zdroj znečištění. 

Ke své výrobě používá běžné chemické látky (odmašťovadla, pájky), chemické látky jsou 

zastoupeny i v používaných technických a technologických zařízeních.

V  oblasti  odpadového  hospodářství  tak  společnost  začlenila  produkované  odpady 

(z  převážené  většiny  obalový  materiál:  papír/plasty/elektrotechnický  odpad)  podle  Ka-

talogu odpadů, předává je k likvidaci oprávněným osobám a o produkci vede evidenci. 

Společnost v převážené většině neprodukuje odpady, které by byly klasifikovány jako ne-

bezpečné. O své produkci odpadů vede evidenci, kterou ročně, formou hlášení o druzích, 

množství odpadů a  způsobech  nakládání s nimi, zasílá místně příslušnému obecnímu úřa-

du.

Jako problematické se v této oblasti  jeví zaměstnávání množství zaměstnanců perso-

nálních  agentur,  jejichž  zaměstnanci  jsou  mnohdy  zahraniční  občané,  kteří  nerozumějí 

mluvenému slovu, nechápou psaný text a samozřejmě nemají žádné povědomí o legislativě 

či stanovených zásadách. Pak je běžné, že pokud již odpad třídí, tak zcela v rozporu se 

stanoveným systémem, což je vidět na Obrázku č. 6.
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Obrázek č. 6 - Chyby při třídění odpadu



Vzhledem k tomu,  že  se  však  společnost  celosvětově  zavázala  k  ochraně  životního 

prostředí, zavedla do svého výrobního programu, jako nadstavbu na legislativní požadavky 

ČR,  systém  managementu  životního  prostředí,  kterým  se  zavazuje  trvale  vyhledávat 

a hodnotit environmentální aspekty vznikající její činností. Jde sice o další, převážně ad-

ministrativní, zátěž, ale systémovým přístupem managementu by tak měly být eliminovány 

či alespoň omezovány nebezpečné faktory chemických látek a přípravků, které by mohly 

působit na zaměstnance či životní prostředí.

2.4 Distribuce a obchod

Samozřejmě i odvětví distribuce a obchodu je v ČR reprezentována v rozsahu velkých 

nadnárodních společností až po jednotlivé fyzické podnikající osoby. 

Pro  účely  této  práce  považuji  za  reprezentační  velkou  českou  obchodní  společnost, 

vlastněnou  zahraničním  vlastníkem,  věnující  se  obchodní  činnosti  ve  všech  krajských 

městech ČR, včetně vlastního oddělení distribuce.

Společnost zaměstnává přibližně 2800 zaměstnanců, z toho cca. 2500 na jednotlivých 

obchodních střediscích a 300 na centrále společnosti v Praze.

2.4.1 Požární ochrana

Problematika požární ochrany je obchodními společnosti zpravidla řešena v plné šíři, 

včetně  požární  bezpečnosti  staveb.  Provozované  obchodní  domy jsou  běžně  vybaveny 

požárně bezpečnostními zařízeními za úrovni současného technického poznání, pracoviště 

jsou  začleněna  jako  pracoviště  se  zvýšeným  požárním  nebezpečím  (shromažďovací 

prostory), ale také jako pracoviště s vysokým požárním zatížením.

Jednotlivé objekty disponují  Požárně bezpečnostním řešením, objekty jsou vybaveny 

předepsanou dokumentací PO. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni z problematiky PO, 

důraz je kladen na způsob a organizaci evakuace objektu, zejména pak zákazníků. I z těch-
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to  důvodů  jsou  pravidelně  organizovány  funkční  zkoušky  instalovaných  požárně  bez-

pečnostních zařízení s důrazem na jejich koordinovanou funkci při požáru. 

Samostatně jsou řešena pracoviště začleněné jako činnosti s vysokým požárním nebez-

pečím, provozované čerpací stanice pohonných hmot. Jedná se o technická zařízení, která 

byla vystavěně jako nová, vybavená na úrovni současných technických standardů (dvou-

plášťové  nádrže  se  střežením meziprostoru,  rekuperace,  ohraničené  stáčecí  stanoviště). 

Tyto stanice mají většinou roční výtoč hořlavých kapalin větší než 5000 tun, čímž naplňují 

podmínku zákona o požární  ochraně k začlenění  do kategorie  s  vysokým požární  zatí-

žením. Proto je pro ně, odborně způsobilou osobou, zpracovávaná dokumentace zákonem 

nazvaná Posouzení požárního nebezpečí schvalovaná místně příslušným orgánem státního 

požárního dozoru.

Tento dokument řeší dvě roviny,  v oblasti  prevence úroveň splnění všech podmínek 

stanovených technickými předpisy PO na provedení zařízení, v oblasti represe teoreticky 

stanovenou nejsložitější variantu požáru a následně problematiku předpokládaného zásahu 

(počty sil a prostředků). Ačkoliv je z podstaty tohoto dokumentu zřejmé, že hlavním cílem 

by mělo být zhodnocení technického zajištění a organizační úrovně, případně navržení do-

datečných opatření k zajištění bezpečného provozu, tedy posílení prevence, je obvyklé, že 

schvalující  místně příslušný orgán státního požárního dozoru zaměří svoji pozornost na 

soustředění jednotek PO a problematiku technické úrovně zabezpečení ponechá zcela bez 

pozornosti. 

Dalším obtížně  naplnitelným požadavkem v oblasti  obchodu je  ustanovení  vyhlášky 

o technických podmínkách požární ochrany staveb, která pro shromažďovací prostory ur-

čuje, že hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo 

odpadávají nesmí být použity nad místy, kudy unikají osoby a současně v celém podhledu 

a prostoru pod stropem. Tzn. že v obchodních střediscích nesmějí být pod stropem umístě-

ny žádné upoutávky, reklamy, poutače či dekorace provedené z hořlavého materiálu. Tím 

jsou provozovatelé postaveni před neřešitelný úkol, z jakého materiálu tyto prvky zhotovit. 

Jedná se o proměnné prvky, které jsou v krátkých časových obdobích měněny.  Pokud by 
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měla být vyhláška bezpodmínečně splněna, musely by být obchodní prostory nad našimi 

hlavami  zcela  prázdné,  což  ale  reálně  obvvykle  nejsou.  Příklady  porušení  vyhlášky 

o požární prevenci jsou uvedeny na Obrázku č. 7.

2.4.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v obchodních domech rozdělena do 

dvou úrovní.

První úrovní je bezpečnost směrem k vlastním zaměstnancům. Zde jsou vyhodnocena 

rizika (zpravidla soustředěná na manipulaci s materiálem), zaměstnancům jsou poskytnuty 

informace  prostřednictvím  pořádaných  školení  a  osobní  ochranné  pracovní  prostředky. 

Problematickými  skupinami  jsou  dvě  oddělení.  Pokladní,  které  se  zboží  manipulují 

převážnou část směny ručně a to mnohdy za nevyhovujících úchopových podmínek. A pak 

zaměstnanci na pozicích skladníků, kteří přes stanovené zásady nedodržují podmínky ruční 

manipulace případně plně nevyužívají poskytnuté manipulační prostředky. Proto jsou těm-
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to rizikovým skupinám zásady správné manipulace opakovaně připomínány,  např.  zve-

řejněním bezpečnostních zásad přímo na jejich pracovištích. Příklad bezpečnostních zásad 

je uveden na Obrázku č. 8.

Druhou úrovní je legislativní požadavek na vzájemné písemné informování se o rizicích 

práce v případě, že na pracovišti budou působit společně zaměstnanci více zaměstnavatelů. 

V běžném obchodním středisku v běžný pracovní den působí na jednom pracovišti desí-

tky zaměstnanců různých zaměstnavatelů. 

První skupinou jsou zaměstnanci smluvních organizací zajišťujících údržbu, úklid, ost-

rahu. Mezi těmito společnostmi sice k výměně informací o rizicíh dochází, ale obvykle jde 

o formální akt.

Druhou skupinou jsou zaměstnanci servisních organizací zajišťující servis technických 

a technologických zařízení. V těchto případech je představa o vzájemném písemném infor-
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mování se o rizicích již značně zkreslená. Pokud jde o dlouhodobý vztah je možné toto 

předání učinit, jen těžko si ale představit montéra, který jede na havárii a má s sebou od 

svého zaměstnavatele složku vyhodnocených rizik.

Třetí skupinou jsou zaměstnanci působící jako obchodní zástupci dodavatelů. Obchodní 

společnosti většinou řádně předávají jejich zaměstnavatelům písemnou formou informace 

o rizicích, ale zpětná vazba není žádná.

Čtvrtou skupinou jsou řidiči automobilů, kteří zásobují jednotlivá obchodní střediska. 

Pohybují se na soukromých pozemcích a minimálně se zaměstnanci obchodních středisek 

vyřizují administrativní agendu, což je výkon práce. Také v tomto případě je vzájemné pí-

semné informování se o rizicích prakticky nedosažitelné.

A bez zajímavosti nejsou ani návštěvy a výkony dozorů orgánů stání správy. Všechny 

tyto osoby jsou v pracovně právním poměru ke svému zaměstnavateli a výkonem jejich 

práce je obchodní či úřední jednání. I v tomto případě by pak měl orgán dozoru písemně 

informovat  kontrolovanou  právnickou  osobu  o  tom,  jaká  rizika  jeho  činností  mohou 

vzniknout!

2.4.3 Životní prostředí

Problematika životního prostředí v úrovni distribuce a obchodu je zaměřena na plnění 

legislativních požadavků v oblasti odpadů, oblasti nakládání s chemickými látkami a ob-

lasti ochrany vod.

Oblast odpadů pro obchodní společnosti opět nevytváří zásadní administrativní zatížení. 

Společnosti zařadí jimi produkované odpady, dle Katalogu odpadů, smluvně zajistí jejich 

předávání oprávněným osobám k likvidaci a o této skutečnosti vedou předepsanou eviden-

ci. Obchodní společnosti neprodukují odpady klasifikované jako nebezpečné a pokud ano, 

jen v omezené míře a vyjímečně (technologické úkapy).

S chemickými látkami pak většinou nemanipulují zaměstnanci obchodních společností 

a pokud ano, jedná se o uzavřená maloobchodní balení. Ostatní chemické látky jsou buď 
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prodávané pohonné hmoty,  u kterých za běžných podmínek není  pravděpodobné riziko 

kontaktu s nechráněnou tkání nebo se jedná o provozní náplně technologických zařízení 

(chlazení, záložní zdroje). Ty jsou pak monitorovány, doplňovány či měněny zaměstnanci 

smluvních servisních organizací.

Na obchodních  společnostech  pak zůstává  splnit  povinnost  zpracovat  Havarijní  plán 

danou vodním zákonem. Jedná se v podstatě opět pouze o administrativní úkon. Techno-

logie jsou na úrovni dnešního technického poznání, zpravidla instalovány v prostorách za-

jištěných proti případným technologickým haváriím či úkapům (zdvojená podlaha, nepro-

pustná úprava). Povinnost je tedy splněna okamžikem schválení zpracovaného havarijního 

plánu  místně  příslušným  správcem povodí  a  vodoprávním  úřadem  Ten  je  pak  uložen 

v místech s předpokládaným nebezpečím současně s prostředky předurčenými pro zásah na 

případnou havárii.
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3. Souhrnný přehled požadavků

Na základě výše provedeného výčtu dále uvádím souhrnné přehledy zpracované formou 

tabulek  pro  jednotlivé  oblasti,  ve  kterých  jsou  sumarizovány  požadavky  kladené  na 

právnické  osoby  zmiňovanými  právními  předpisy,  včetně  odkazu  na  konkrétní  para-

grafované znění dotčeného předpisu.

Jde o přehled zákony stanovených povinností, podrobnosti k jejich provedení jsou uvá-

děny v prováděcích předpisech (nařízeních vlády, vyhláškách). Je-li uváděn zákon svým 

číslem, je vždy myšlen v platném znění, tedy ve znění pozdějších předpisů.

3.1 Požární ochrana

V  tomto  oddílu  jsou  souhrnně  uvedeny  povinnosti  uložené  právnickým  osobám 

zákonem o požární ochraně.

Tabulka č. 1 - Přehled povinností v oblasti PO

Požární ochrana

Uložená povinnost [1] Předpis

1 Právnické osoby jsou povinny obstarávat  a  zabezpečovat  v potřebném množství a druzích 
požární techniku,  věcné  prostředky  požární  ochrany  a  požárně bezpečnostní zařízení  se 
zřetelem  na  požární  nebezpečí  provozované  činnosti a udržovat  je  v  provozuschopném 
stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných  prostředků  požární ochrany a požárně bez-
pečnostních zařízení, kromě  výrobků  stanovených podle zvláštních právních předpisů,  lze 
instalovat a používat pouze schválené druhy.

§ 5, odst. 1, 
písm. a) zák. 
č. 133/1985 
Sb. 

2 Právnické osoby jsou povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce,  
zejména udržovat  volné  příjezdové  komunikace  a  nástupní plochy pro požární techniku,  
únikové  cesty  a  volný  přístup  k  nouzovým  východům,  k rozvodným  zařízením elek -
trické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a  produktovodům,  k  věcným  prostředkům 
požární  ochrany a k ručnímu    ovládání požárně bezpečnostních zařízení

§ 5, odst. 1, 
písm. b) zák. 
č. 133/1985 
Sb. 

3 Právnické osoby jsou povinny dodržovat  technické  podmínky  a  návody  vztahující  se k  
požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

§ 5, odst. 1, 
písm. c) zák. 
č. 133/1985 
Sb. 

4 Právnické  osoby  označovat   pracoviště   a   ostatní   místa  příslušnými  bezpečnostními § 5, odst. 1, 
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značkami,  příkazy,  zákazy  a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně  míst,  na 
kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

písm. d) zák. 
č. 133/1985 
Sb. 

5 Právnické  osoby pravidelně  kontrolovat  prostřednictvím  odborně  způsobilé  osoby (§  11 
odst.  1),  technika  požární  ochrany  (§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární  ochrany (§ 11 
odst. 6) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

§ 5, odst. 1, 
písm. e) zák. 
č. 133/1985 
Sb. 

6 Právnické osoby umožnit  orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění    po-
vinností  na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady,    dokumentaci a 
informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu  s  tímto  zákonem  a ve 
stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření.

§ 5, odst. 1, 
písm. f) zák. 
č. 133/1985 
Sb. 

7 Právnické  osoby poskytovat  bezúplatně  orgánu  státního požárního dozoru  výrobky nebo 
vzorky  nezbytné  k  provedení  požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požá-
ru.

§ 5, odst. 1, 
písm. g) zák. 
č. 133/1985 
Sb. 

8 Právnické osoby bezodkladně  oznamovat  územně  příslušnému  operačnímu  středisku 
hasičského   záchranného   sboru  kraje každý  požár  vzniklý  při činnostech,  které  provo-
zují,  nebo  v  prostorách, které vlastní nebo užívají.

§ 5, odst. 1, 
písm. h) zák. 
č. 133/1985 
Sb. 

9 Právnické  osoby provozující  činnosti  se  zvýšeným   požárním nebezpečím a  s  vysokým 
požárním nebezpečím jsou dále povinny stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s 
ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti.

§ 6, odst. 1, 
písm. a) zák. 
č. 133/1985 
Sb. 

10 Právnické  osoby provozující  činnosti  se  zvýšeným   požárním nebezpečím a  s  vysokým 
požárním nebezpečím jsou dále povinny prokazatelným  způsobem  stanovit  a  dodržovat 
podmínky  požární bezpečnosti  provozovaných činností, případně technologických postupů 
a zařízení,  nejsou-li  podmínky  provozování  činností  a  zabezpečování údržby a oprav za-
řízení stanoveny zvláštním právním předpisem.

§ 6, odst. 1, 
písm. b) zák. 
č. 133/1985 
Sb. 

11 Právnické  osoby provozující  činnosti  se  zvýšeným   požárním nebezpečím a  s  vysokým 
požárním nebezpečím jsou dále povinny zajišťovat  údržbu, kontroly a opravy technických a 
technologických zařízení   způsobem   a   ve  lhůtách  stanovených  podmínkami  požární  
bezpečnosti nebo výrobcem zařízení.

§ 6, odst. 1, 
písm. c) zák. 
č. 133/1985 
Sb. 

12 Právnické  osoby provozující  činnosti  se  zvýšeným   požárním nebezpečím a  s  vysokým 
požárním nebezpečím jsou dále povinny stanovit  z  hlediska  požární  bezpečnosti  poža-
davky  na odbornou kvalifikaci  osob  pověřených  obsluhou,  kontrolou, údržbou a oprava-
mi technických   a  technologických  zařízení,  pokud  to  není  stanoveno zvláštními  právní-
mi  předpisy a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze oso-
bami s příslušnou kvalifikací.

§ 6, odst. 1, 
písm. d) zák. 
č. 133/1985 
Sb. 

13 Právnické  osoby provozující  činnosti  se  zvýšeným   požárním nebezpečím a  s  vysokým 
požárním nebezpečím jsou dále povinny mít  k  dispozici  požárně  technické  charakteris-
tiky  vyráběných, používaných,   zpracovávaných   nebo  skladovaných  látek  a  materiálů 
potřebné  ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.

§ 6, odst. 1, 
písm. e) zák. 
č. 133/1985 
Sb. 

14 Právnické  osoby,  které provozují činnosti   s   vysokým   požárním   nebezpečím,   jsou 
dále   povinny prostřednictvím  odborně  způsobilé  osoby  (§  11  odst. 1) zabezpečit    po-
souzení  požárního  nebezpečí  z  hlediska  ohrožení  osob,  zvířat a majetku a plnění dalších 
povinností na úseku požární ochrany.

§ 6a, zák. č. 
133/1985 Sb. 
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Z uložených  povinností  právnické  osoby obvykle  bez  větších  obtíží  instalují  věcné 

prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní  zařízení   a označí  pracoviště poža-

dovaným bezpečnostním značením.

V závislosti na vlastním způsobu zajištění problematiky PO pak, prostřednictvím do-

davatelů,  začlení  svoje  činnosti  dle  požadavku  zákona  o  požární  ochraně,  vedou  pře-

depsanou dokumentaci a školí své zaměstnance.

Jednoznačně  nejobtížnější  bývá  plnění  povinností  vlastními  silami,  např.  udržení 

volných únikových cest a volných přístupů k věcným prostředkům požární ochrany při 

provozování činnosti samotné.

3.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V této části práce jsou souhrnně uvedeny povinnosti uložené právnickým osobám záko-

níkem práce, zákonem o  zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-

ci , zákonem o ochraně veřejného zdraví a zákonem o specifických lékařských službách.

Tabulka č. 2 - Přehled povinností v oblasti BP

Bezpečnost práce

Uložená povinnost [6], [7] Předpis

1 Zaměstnavatel  je  povinen  zajistit  bezpečnost  a ochranu zdraví zaměstnanců  při  práci  s 
ohledem  na  rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce 
(dále jen "rizika").

§ 101, odst. 1, 
zák. č. 
262/2006 Sb.

2 Zaměstnavatel  je  povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pra-
covní podmínky vhodnou organizací  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  a přijímáním 
opatření k předcházení rizikům.

§ 102, odst. 1, 
zák. č. 
262/2006 Sb.

3 Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy  pracovního 
prostředí  a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny  a  zdroje.

§ 102, odst. 3, 
zák. č. 
262/2006 Sb.
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4 Není-li  možné  rizika  odstranit,  je  zaměstnavatel  povinen  je vyhodnotit  a  přijmout 
opatření  k  omezení  jejich působení tak, aby ohrožení  bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 
bylo minimalizováno. Přijatá opatření   jsou   nedílnou   a   rovnocennou  součástí  všech 
činností zaměstnavatele  na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik  a  o 
přijatých  opatřeních  podle  věty  první je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

§ 102, odst. 4, 
zák. č. 
262/2006 Sb.

5 Při  přijímání  a  provádění  technických,  organizačních a jiných opatření   k  prevenci  rizik  
je  zaměstnavatel  povinen  vycházet  ze všeobecných preventivních zásad.

§ 102, odst. 5, 
zák. č. 
262/2006 Sb.

6 Zaměstnavatel je povinen nepřipustit,  aby  zaměstnanec  vykonával  zakázané  práce a prá-
ce, jejichž   náročnost   by  neodpovídala  jeho  schopnostem  a  zdravotní způsobilosti.

§ 103, odst. 1, 
písm. a) zák. 
č. 262/2006 
Sb. 

7 Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vyko-
návaná práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis.

§ 103, odst. 1, 
písm. b) zák. 
č. 262/2006 
Sb.

8 Zaměstnavatel je povinen zajistit,  aby  práce  v  případech  stanovených  zvláštním právním 
předpisem  vykonávali  pouze  zaměstnanci,  kteří mají platný zdravotní průkaz,  kteří  se 
podrobili  zvláštnímu  očkování  nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze.

§ 103, odst. 1, 
písm. c) zák. 
č. 262/2006 
Sb.

9 Zaměstnavatel je povinen sdělit  zaměstnancům,  které  zařízení závodní preventivní péče 
jim poskytuje  závodní  preventivní  péči  a  jakým druhům očkování a jakým    preven-
tivním  prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni  se podrobit,  
umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám  a  vyšetřením  v  rozsahu 
stanoveném  zvláštními  právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví.

§ 103, odst. 1, 
písm. d) zák. 
č. 262/2006 
Sb.

10 Zaměstnavatel je povinen nahradit  zaměstnanci,  který  se  podrobí  preventivní  prohlídce,  
vyšetření  nebo očkování podle písmene d), případnou ztrátu na výdělku, a  to  ve  výši  prů-
měrného  výdělku,  popřípadě  ve  výši rozdílu mezi náhradou  mzdy  nebo  platu  podle  §  
192 nebo nemocenským a průměrným výdělkem

§ 103, odst. 1, 
písm. e) zák. 
č. 262/2006 
Sb.

11 Zaměstnavatel je povinen zajistit  zaměstnancům,  zejména zaměstnancům v pracovním po-
měru na dobu  určitou,  zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu    práce 
k  jinému  zaměstnavateli,  mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané   práce 
dostatečné   a  přiměřené  informace  a  pokyny  o bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při  práci  
podle tohoto zákona a podle zvláštních  právních  předpisů,  zejména formou seznámení s  
riziky, výsledky  vyhodnocení  rizik  a  s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, 
která se týkají jejich práce a pracoviště

§ 103, odst. 1, 
písm. f) zák. 
č. 262/2006 
Sb.

12 Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající 
práce na  jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a 
pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o  přijatých  opatřeních, zejména 
ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimo-
řádných událostí.

§ 103, odst. 1, 
písm. g) zák. 
č. 262/2006 
Sb.

13 Zaměstnavatel je povinen jestliže  při  práci  přichází  v úvahu expozice rizikovým faktorům 
poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné    zaměstnan-
kyně,  zaměstnankyně,  které  kojí,  a  zaměstnankyně-matky do konce  devátého  měsíce  po 
porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich  možnými  účinky  na těhotenství, kojení  
nebo na jejich zdraví a učinit  potřebná  opatření,  včetně  opatření,  která se týkají snížení 

§ 103, odst. 1, 
písm. h) zák. 
č. 262/2006 
Sb.
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rizika  psychické  a  fyzické  únavy a jiných druhů psychické a fyzické   zátěže spojené s vy -
konávanou prací,  a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti  nebo 
zdraví dítěte.

14 Zaměstnavatel je povinen umožnit  zaměstnanci  nahlížet do evidence, která je o něm vede-
na v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

§ 103, odst. 1, 
písm. i) zák. 
č. 262/2006 
Sb.

15 Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. § 103, odst. 1, 
písm. j) zák. 
č. 262/2006 
Sb.

16 Zaměstnavatel je povinen nepoužívat  takového  způsobu  odměňování  prací,  při  kterém 
jsou zaměstnanci  vystaveni  zvýšenému  nebezpečí  újmy  na  zdraví  a jehož použití   by 
vedlo  při  zvyšování  pracovních  výsledků  k  ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.

§ 103, odst. 1, 
písm. k) zák. 
č. 262/2006 
Sb.

17 Zaměstnavatel je povinen zajistit  dodržování  zákazu  kouření  na  pracovištích stanoveného 
zvláštními právními předpisy.

§ 103, odst. 1, 
písm. l) zák. 
č. 262/2006 
Sb.

18 Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních  předpisech 
k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany zdraví při práci,  které doplňují jejich odborné před-
poklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k  
rizikům, s nimiž  může  přijít  zaměstnanec  do  styku na pracovišti, na kterém je    práce  
vykonávána,   a   soustavně   vyžadovat  a  kontrolovat  jejich dodržování.  

§ 103, odst. 2, 
zák. č. 
262/2006 Sb.

19 Zaměstnavatel  je povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které  kojí, a za-
městnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti 
prostory pro jejich odpočinek

§ 103, odst. 4, 
zák. č. 
262/2006 Sb.

20 Zaměstnavatel  je  povinen  pro  zaměstnance,  který  je osobou se zdravotním   postižením, 
zajišťovat  na  svůj  náklad  technickými  a organizačními opatřeními, zejména potřebnou 
úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst a dílen, 
zaškolení nebo  zaučení  těchto  zaměstnanců  a  zvyšování jejich kvalifikace při výkonu 
jejich pravidelného zaměstnání

§ 103, odst. 5, 
zák. č. 
262/2006 Sb.

21 Zaměstnavatel  je  povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční  prostředky 
na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklima-
tickými podmínkami, v rozsahu a za  podmínek  stanovených  prováděcím  právním  před-
pisem, též ochranné nápoje.

§ 104, odst. 3, 
zák. č. 
262/2006 Sb.

22 Zaměstnavatel   je  povinen  udržovat  osobní  ochranné  pracovní prostředky v použiva-
telném stavu a kontrolovat jejich používání.

§ 104, odst. 4, 
zák. č. 
262/2006 Sb.

23 Zaměstnavatel,   u   něhož  k   pracovnímu  úrazu  došlo,   je povinen objasnit  příčiny a 
okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud  to  zdravotní  stav  zaměstnan-
ce  dovoluje,  svědků  a za účasti odborové  organizace  nebo  zástupce  pro  oblast bez-
pečnosti a ochrany zdraví  při  práci  a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do  
doby  objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.

§ 105 odst. 1, 
zák. č. 
262/2006 Sb.
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24 Zaměstnavatel  je  povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným or-
gánům a institucím.

§ 105, odst. 4, 
zák. č. 
262/2006 Sb.

25 Zaměstnavatel   je  povinen  přijímat  opatření  proti  opakování pracovních úrazů. § 105, odst. 5, 
zák. č. 
262/2006 Sb.

26 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně  uspořádána 
a  vybavena  tak,  aby  pracovní  podmínky pro zaměstnance   z   hlediska  bezpečnosti  a  
ochrany  zdraví  při  práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pra-
covní prostředí a pracoviště,

§ 2, odst. 1, 
zák. č. 
309/2006 Sb.

27 Zaměstnavatel,  který  provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně   montážní  nebo 
udržovací  práce  pro  jinou  fyzickou  nebo právnickou  osobu  na  jejím  pracovišti, zajistí v 
součinnosti s touto osobou  vybavení  pracoviště pro bezpečný výkon práce.

§ 3, odst. 1, 
zák. č. 
309/2006 Sb.

28 Zaměstnavatel  je  povinen  dodržovat  další  požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby.

§ 3, odst. 2, 
zák. č. 
309/2006 Sb.

29 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní  prostředky  a  ná-
řadí  byly  z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví  při  práci vhodné pro práci, při které bu-
dou používány.

§ 4, odst. 1, 
zák. č. 
309/2006 Sb.

30 Zaměstnavatel  je  povinen  organizovat  práci a stanovit pracovní postupy   tak,   aby  byly  
dodržovány  zásady  bezpečného  chování  na pracovišti.

§ 5, odst. 1, 
zák. č. 
309/2006 Sb.

31 Na   pracovištích,  na  kterých  jsou  vykonávány  práce,  při  nichž  může dojít  k  poškození 
zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky  a  značení  a  zavést  signály,  
které poskytují informace nebo instrukce  týkající  se  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  
práci, a seznámit  s  nimi  zaměstnance.

§ 6, odst. 1, 
zák. č. 
309/2006 Sb.

32 Zaměstnavatel je povinen  pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu  vždy, pokud dojde ke 
změně podmínek práce,  měřením zjišťovat a kontrolovat  hodnoty rizikových faktorů  a 
zabezpečit,  aby  byly  vyloučeny nebo alespoň  omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou 
míru.

§ 7, odst. 1, 
zák. č. 
309/2006 Sb.

33 Zaměstnavatel  je  povinen  zajistit,  aby  práce  s  azbestem,  s chemickými  karcinogeny  a  
biologickými  činiteli a pracovní procesy s rizikem  chemické  karcinogenity  byly  v roz-
sahu  stanoveném  prováděcím  právním   předpisem  vždy  prováděny  v  kontrolovaných 
pásmech, která budou označena a zajištěna tak, aby do nich nevstupovali zaměstnanci, kteří 
v něm  nevykonávají práci, opravy, údržbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo dozor.

§ 7, odst. 3, 
zák. č. 
309/2006 Sb.

34 Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci  rizik  možné-
ho  ohrožení života nebo zdraví zaměstnance.

§ 9, odst. 1, 
zák. č. 
309/2006 Sb.

35 Zaměstnavatel je povinen: a)  poskytnout  odborně  způsobilé osobě k zajišťování úkolů v 
prevenci rizik  zejména  potřebné  prostředky  a  dobu  potřebnou  k výkonu její činnosti, 
b) zajistit dostatečný počet odborně způsobilých osob, c) poskytnout odborně způsobilé oso-
bě dokumentaci a informace.

§ 9, odst. 4, 
zák. č. 
309/2006 Sb.

36 Zaměstnavatel  je  povinen  poskytnout  odborně  způsobilé  osobě písemnosti týkající se 
pracovních úrazů a nemocí z povolání a potřebnou součinnost.

§ 9, odst. 6, 
zák. č. 
309/2006 Sb.
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37 Budou-li  na  staveništi  působit  zaměstnanci  více  než  jednoho zhotovitele  stavby,  je  za -
davatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen  "koordinátor")  s  přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti  na  koordinaci  ve  fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

§ 14, odst. 1, 
zák. č. 
309/2006 Sb.

38 Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a  informace  pro  jeho 
činnost, včetně informace o fyzických osobách, které  se  mohou  s  jeho vědomím zdržovat 
na staveništi, poskytovat mu potřebnou  součinnost  a  zavázat všechny zhotovitele stavby, 
popřípadě jiné  osoby  k  součinnosti  s  koordinátorem  po celou dobu přípravy a realizace  
stavby.

§ 14, odst. 4, 
zák. č. 
309/2006 Sb.

39 Zadavatel  stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti  stanoví 
prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce  příslušnému  podle místa staveniště 
nejpozději do 8 dnů před předáním  staveniště zhotoviteli.

§ 15, odst. 1, 
zák. č. 
309/2006 Sb.

40 Zhotovitel stavby je povinen: a) nejpozději  do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 
doložit, že informoval  koordinátora  o  rizicích  vznikajících při pracovních nebo technolo-
gických  postupech,  které  zvolil;  b)  poskytovat  koordinátorovi  součinnost  potřebnou  pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu 
včas  předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny,  brát  v 
úvahu  podněty  a  pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování  plánu, tento plán do-
držovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a  postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

§ 16, zák. č. 
309/2006 Sb.

Z povinností uložených zákoníkem práce je nejobtížněji naplnitelné ustanovení týkající 

se prevence rizik. Současný stav je takový, že každý pracovní úraz je OIP vnímáno jako 

nedostatečně  řešená prevence  rizik.  Na tomto konstatování  jsou pak stavěny protokoly 

z dozorů a kontrolovaným subjektům ukládány postihy. Lze konstatovat, že inspektoři při 

kontrolách nikdy nezohledňují míru splněného. V podnikatelském prostředí tak roste pocit 

zbytečně vynaloženého úsilí s tím, že stoprocentního naplnění nemůže výt nikdy dosaženo.

Tabulka č. 3 - Přehled povinností v oblasti OZP

Ochrana zdraví při práci

Uložená povinnost [15], [16] Předpis

1 Zaměstnavatel  je  povinen  neprodleně  oznámit příslušnému orgánu ochrany  veřejného 
zdraví  práce,  které zařadil do druhé kategorie, a údaje rozhodné pro toto zařazení.

§ 37, odst. 4, 
zák. č. 
258/2000 Sb.

2 V  případě  změny  podmínek  výkonu  práce,  která má vliv na její zařazení  do  kategorie  
třetí  nebo  čtvrté,  je zaměstnavatel povinen bezodkladně  předložit  příslušnému  orgánu 
ochrany  veřejného  zdraví návrh, který má náležitosti uvedené v odstavci 3.

§ 37, odst. 5, 
zák. č. 
258/2000 Sb.
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3 Zaměstnavatel,  na  jehož  pracovištích  jsou  vykonávány rizikové práce, je povinen: a)  za-
bezpečit neprodleně mimořádná měření faktorů pracovních podmínek, pokud  o  ně  požádá 
zařízení vykonávající  pracovně lékařské služby nebo pokud tak stanoví rozhodnutím pří-
slušný orgán ochrany veřejného zdraví, b)  zjistit  příčinu překročení limitních hodnot ukaza-
telů biologických expozičních testů a zabezpečit její odstranění; neprodleně informovat o 
těchto skutečnostech zaměstnance.

§ 39, odst. 2, 
zák. č. 
258/2000 Sb.

4 Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, je dále povinen: a) u 
každého zaměstnance ode dne přidělení rizikové práce vést evidenci; b)  ukládat  evidenci 
podle  písmene  a)  po  dobu  10 let od ukončení expozice.

§ 40, zák. č. 
258/2000 Sb.

5 Zaměstnavatel  je  povinen  ohlásit  příslušnému  orgánu  ochrany veřejného  zdraví, že bu-
dou poprvé používány biologické činitele skupin 2  až 4, upravené zvláštním právním před-
pisem, a změny ve výkonu takové práce  a  dále  takové práce, při nichž jsou nebo mohou 
být zaměstnanci exponováni  azbestu.

§ 41, odst. 1, 
zák. č. 
258/2000 Sb.

6 Zaměstnavatel  nebo  osoba  jím  určená  musí při stanovení rizika biologického   činitele   a  
azbestu  postupovat  způsobem  stanoveným zvláštním právním předpisem.

§ 41, odst. 2, 
zák. č. 
258/2000 Sb.

7 Zaměstnavatel, který z individuálního zdroje vyrábí teplou vodu pro účely  osobní hygieny 
zaměstnanců, je povinen zajistit, aby v této vodě nebyly  překročeny  hygienické  limity 
mikrobiologických,  fyzikálních,  chemických   a   organoleptických   ukazatelů   upravené 
prováděcím právním předpisem.

§ 41a, odst. 1, 
zák. č. 
258/2000 Sb.

8 Pracovně lékařské  služby  pro  zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání   zajišťuje 
zaměstnavatel  za  podmínek  stanovených  tímto zákonem a jinými právními předpisy.

§ 53, odst. 2, 
zák. č. 
373/2011 Sb.

9 Zaměstnavatel je povinen umožnit  pověřeným  zaměstnancům  poskytovatele  pracovně lé-
kařských služeb  vstup na každé své pracoviště a sdělit jim informace potřebné k    hodno-
cení  a  prevenci  rizik  možného  ohrožení  života nebo zdraví na pracovišti,   včetně   vý-
sledků  měření  faktorů  pracovních  podmínek, předložit  jim  technickou  dokumentaci 
strojů  a zařízení, sdělit jim informace  rozhodné  pro ochranu zdraví při práci; v případě 
pracovišť, která  podléhají  z  důvodu  státního  nebo  jiného  zákonem chráněného   tajem-
ství  zvláštnímu  režimu, vstupují na tato pracoviště pouze určení zaměstnanci poskytovatele 
pracovně lékařských služeb, kteří jsou v tomto případě povinni dodržet zvláštní režim.

§ 55, odst. 1, 
písm. a) zák. 
č. 373/2011 
Sb.

10 Zaměstnavatel je povinen při   zařazování  zaměstnanců  k  práci  postupovat  podle  závěrů 
lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti.

§ 55, odst. 1, 
písm. b) zák. 
č. 373/2011 
Sb.

11 Zaměstnavatel  je povinen při  odeslání zaměstnance k pracovně lékařské prohlídce podle 
tohoto zákona  nebo  jiných  právních  předpisů vybavit jej žádostí obsahující údaje o druhu 
práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance poža-
dováno.

§ 55, odst. 1, 
písm. c) zák. 
č. 373/2011 
Sb.

12 Zaměstnavatel  je  povinen  odeslat  zaměstnance  na  mimořádnou pracovně  lékařskou  pro-
hlídku, pokud o to zaměstnanec požádal.

§ 55, odst. 1, 
písm. d) zák. 
č. 373/2011 
Sb.

Na splnění povinností z oblasti ochrany zdraví při práci musejí právnické osoby vyna-
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kládat značné finanční prostředky. V případě, že provozují riziková pracoviště jsou povin-

ny pravidelným měřením zjišťovat úroveň rizikových faktorů, kdy tato měření vykonávají 

pouze akreditované laboratoře provádějící autorizované měření.

Rovněž povinnost zajišťovat pracovně lékařskou péči se stává obtíženě naplnitelnou. Po 

nabytí účinnosti nového legislativy, která přinesla další  nároky na organizaci a zajištění 

PLP není o výkon pracovně lékařské péče mezi praktickými lékaři zájem.

3.3 Životní prostředí

V dále uvedeném přehledu jsou uvedeny souhrnné požadavky uložené právnickým oso-

bám zákonem o chemických látkách, zákonem o odpadech, zákonem o ochraně a využití 

vod a zákonem o ochraně ovzduší.

Tabulka č. 4 - Přehled povinností v oblasti CHLP

Chemické látky a přípravky

Uložená povinnost [15], [19], [20] Předpis

1 Právnické  a  fyzické  osoby  nesmějí  prodávat, darovat ani jiným způsobem  poskytovat 
nebezpečné  chemické  látky  a chemické přípravky klasifikované  jako  vysoce toxické ji-
ným fyzickým nebo právnickým osobám,  nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s tě-
mito chemickými látkami a chemickými přípravky podle odstavce 8.

§ 44a, odst. 3, 
zák. č. 
258/2000 Sb.

2 Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat ani darovat nebezpečné chemické  látky  a  che-
mické  přípravky klasifikované jako toxické nebo žíravé: a) osobám mladším 18 let, b) oso-
bám zcela nebo zčásti zbaveným způsobilosti k právním úkonům.

§ 44a, odst. 4, 
zák. č. 
258/2000 Sb.

3 Právnické  osoby  a  fyzické  osoby  oprávněné  k  podnikání podle zvláštních právních před-
pisů nesmějí prodávat nebezpečné chemické látky a  chemické  přípravky  klasifikované 
jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé v prodejních automatech a do přinesených nádob.

§ 44a, odst. 5, 
zák. č. 
258/2000 Sb.

4 Právnické  osoby  a  fyzické  osoby  oprávněné  k  podnikání podle zvláštních  právních 
předpisů smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami  nebo  chemickými přípravky 
klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými lát-
kami a chemickými přípravky  mají  zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou.

§ 44a, odst. 8, 
zák. č. 
258/2000 Sb.

5 Právnická  osoba  nebo  fyzická  osoba  oprávněná  k podnikání je povinna  vydat  pro  pra- § 44a, odst. 
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coviště,  na  němž  se  nakládá  s nebezpečnými chemickými  látkami  nebo  chemickými  
přípravky  klasifikovanými  jako vysoce  toxické,  toxické, žíravé nebo karcinogenní ozna-
čené R-větou 45 nebo  49,  mutagenní  označené  R-větou  46  a  toxické  pro reprodukci  
označené  R-větou  60  nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti,  ochraně     zdraví  a  
ochraně  životního  prostředí  při práci s těmito chemickými látkami  a  chemickými  pří-
pravky.

10, zák. č. 
258/2000 Sb.

6 Právnické  osoby  a  fyzické  osoby  oprávněné  k podnikání podle zvláštních právních před-
pisů jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky   a  chemické  přípravky  klasifi -
kované  jako  vysoce  toxické  v prostorách,  které  jsou  uzamykatelné,  zabezpečené  proti 
vloupání a vstupu  nepovolaných  osob. 

§ 44a, odst. 
11, zák. č. 
258/2000 Sb.

7 Právnické  osoby  a  fyzické  osoby  oprávněné k podnikání, které nakládají  s  nebezpečný-
mi chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými  jako vysoce toxické, 
jsou povinny vést evidenci těchto chemických  látek  a  chemických přípravků. 

§ 44a, odst. 
12, zák. č. 
258/2000 Sb.

8 Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, je povin-
na zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální  forma 
všech  nebezpečných  látek  umístěných v objektu nebo zařízení (dále jen "seznam").

§ 3, odst. 1, 
písm. a), zák. 
č. 59/2006 
Sb.

9 Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, je povin-
na přijmout  všechna  nezbytná opatření k prevenci závažných havárií a omezení  jejich  ná-
sledků na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek.

§ 3, odst. 1, 
písm. b), zák. 
č. 59/2006 
Sb.

10 Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, je povin-
na na  základě  seznamu  navrhnout  zařazení  objektu nebo zařízení do příslušné  skupiny v  
případě, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu  nebo  zařízení je stejné nebo 
větší, než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 sloupci 1 tabulky I  
nebo tabulky II.

§ 3, odst. 1, 
písm. c), zák. 
č. 59/2006 
Sb.

11 Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, je povin-
na pokud je v objektu nebo zařízení umístěno více nebezpečných látek v množství  menším, 
než je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1  sloupci  1  tabulky  I  nebo  tabulky  
II,  provést součet poměrných množství umístěných nebezpečných látek podle vzorce uve-
deného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 2.

§ 3, odst. 1, 
písm. d), zák. 
č. 59/2006 
Sb.

12 Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo  zařízení,  navrhne 
zařazení  objektu  nebo zařízení do skupiny A (dále jen "skupina A").

§ 3, odst. 2, 
zák. č. 
59/2006 Sb.

13 Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo  zařízení,  navrhne 
zařazení  objektu  nebo zařízení do skupiny B (dále jen "skupina B").

§ 3, odst. 3, 
zák. č. 
59/2006 Sb.

14 Dovozce  nebo následný uživatel, dodavatel,  výrobce nebo distributor, kteří uvádí na trh 
směs,  která má nebezpečné fyzikálně-chemické  vlastnosti  nebo  nebezpečné vlastnosti 
ovlivňující zdraví, je  povinen  poskytnout  Ministerstvu zdravotnictví informace o jejím 
vlivu  na  zdraví   včetně   informací  o  jejím  úplném  složení  a  fyzikálně-chemických 
vlastnostech  v  elektronické  podobě a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpi-
sem.

§ 22, odst. 1-
4, zák. č. 
350/2011 Sb.

Povinnosti  uložené v oblasti  chemických látek jsou obvykle dodržovány.  Látky jsou 
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skladovány  předepsaným  způsobem,  v  obchodních  obalech  řádně  označeny.  Dílčí 

pochybení nastávají při manipulaci a rozlévání, kdy nejsou vyjímečné případy dočasného 

uložení do přepravních obalů bez označení. Což je ovšem způsobeno selháním lidského 

faktoru.

Tabulka č. 5 - Přehled povinností v oblasti odpadového hospodářství

Odpady

Uložená povinnost [22] Předpis

1 Původce  a  oprávněná  osoba  jsou  povinni  pro účely nakládání s odpadem   odpad  zařadit  
podle  Katalogu  odpadů,  který  Ministerstvo životního  prostředí  (dále jen "ministerstvo")  
vydá prováděcím právním předpisem.

§ 5, odst. 1, 
zák. č. 
185/2001 Sb.

2 Původce  a  oprávněná  osoba  jsou  povinni  pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad 
do kategorie nebezpečný, pokud: a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uve-
dených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, b) je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný 
odpad, nebo c)  je  smíšen  nebo  znečištěn  některým z odpadů uvedených v Katalogu    od -
padů jako nebezpečný.

§ 6, odst. 1, 
zák. č. 
185/2001 Sb.

3 Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky,  je  povinna 
tyto  výrobky  vyrábět  tak,  aby  omezila vznik nevyužitelných  odpadů  z  těchto  výrobků, 
zejména  pak  nebezpečných odpadů.

§ 10, odst. 2, 
zák. č. 
185/2001 Sb.

4 Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí na  trh  výrobky,  je po-
vinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu,  v  návodu  na  použití  nebo  jinou 
vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí vý-
robků.

§ 10, odst. 3, 
zák. č. 
185/2001 Sb.

5 Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií. § 16, odst. 1, 
písm. a), zák. 
č. 185/2001 
Sb.

6 Původce odpadů je povinen zajistit přednostní využití odpadů. § 16, odst. 1, 
písm. b), zák. 
č. 185/2001 
Sb.

7 Původce odpadů je povinen odpady,  které  sám  nemůže využít nebo odstranit v souladu s 
tímto  zákonem  a   prováděcími  právními  předpisy,  převést  do  vlastnictví  pouze  osobě 
oprávněné  k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby.

§ 16, odst. 1, 
písm. c), zák. 
č. 185/2001 
Sb.

8 Původce odpadů je povinen ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a na-
kládat s nimi podle jejich skutečných vlastností.

§ 16, odst. 1, 
písm. d), zák. 
č. 185/2001 
Sb.

50



9 Původce odpadů je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a ka-
tegorií.

§ 16, odst. 1, 
písm. e), zák. 
č. 185/2001 
Sb.

10 Původce odpadů je povinen zabezpečit  odpady  před  nežádoucím  znehodnocením, od-
cizením nebo únikem.

§ 16, odst. 1, 
písm. f), zák. 
č. 185/2001 
Sb.

11 Původce odpadů je povinen  vést  průběžnou  evidenci  o odpadech a způsobech nakládání s 
nimi,  ohlašovat   odpady  a   zasílat  příslušnému správnímu úřadu další  údaje v rozsahu 
stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí  a  ohlašování 
PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26.

§ 16, odst. 1, 
písm. g), zák. 
č. 185/2001 
Sb.

12 Původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a za-
řízení a na  vyžádání  předložit  dokumentaci  a  poskytnout  pravdivé  a  úplné   informace 
související s nakládáním s odpady.

§ 16, odst. 1, 
písm. h), zák. 
č. 185/2001 
Sb.

13 Původce odpadů je povinen vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a 
životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy.

§ 16, odst. 1, 
písm. i), zák. 
č. 185/2001 
Sb.

14 Původce odpadů je povinen ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tím-
to zákonem.

§ 16, odst. 1, 
písm. j), zák. 
č. 185/2001 
Sb.

15 Původce odpadů je povinen platit  poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v 
rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

§ 16, odst. 1, 
písm. k), zák. 
č. 185/2001 
Sb.

16 Původci  odpadů  a oprávněné osoby,  které nakládají s odpady,  jsou povinni  vést  prů-
běžnou  evidenci  o  odpadech a způsobech nakládání s odpady. 

§ 39, odst. 1, 
zák. č. 
185/2001 Sb.

17 Původci odpadů jsou povinni zasílat každoročně do 15.  února  následujícího  roku  pravdivé 
a  úplné  hlášení o druzích, množství  odpadů  a  způsobech  nakládání  s nimi obecnímu úřa-
du obce s rozšířenou  působností  příslušnému  podle  místa provozovny.

§ 39, odst. 2, 
zák. č. 
185/2001 Sb.

18 Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit   evidenční 
list  v  rozsahu  stanoveném  prováděcím  právním předpisem. 

§ 40, odst. 1,  
zák. č. 
185/2001 Sb.

Z povinností uložených právnickým osobám zákonem o odpadech se jako nejsložitější 

jeví  povinnost  třídit  jednotlivé  druhy  odpadů.  Tento  požadavek  je  managementem 

společností sice zaveden, organizačně jsou nastavena pravidla i evidence, potíže však činní 

třídění, případně správné třídění, dělnickým profesím a téměř neřešitelný je tento poža-

davek v případě zahraničních agenturních zaměstnanců.
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Tabulka č. 6 - Přehled povinností v oblasti ochrany a využití vod

Ochrana a využití vod

Uložená povinnost [25] Předpis

1 Vlastníci  pozemků  jsou  povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit  péči  o 
ně  tak,  aby  nedocházelo ke zhoršování vodních  poměrů. 

§ 27,  zák. č. 
254/2001 Sb.

2 Kdo  vypouští  odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen   zajišťovat  
jejich  zneškodňování  v  souladu  s  podmínkami stanovenými  v  povolení  k  jejich  vy-
pouštění.

§ 38, odst. 3,  
zák. č. 
254/2001 Sb.

3 Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit  přiměřená opatření, aby ne-
vnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.

§ 39, odst. 1,  
zák. č. 
254/2001 Sb.

4 V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve  větším  rozsahu 
nebo  kdy  zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím  pro  povrchové  nebo 
podzemní  vody, má uživatel závadných látek povinnost vypracovat havarijní plán, zazna-
menávat a archivovat provedená opatření.

§ 39, odst. 2,  
zák. č. 
254/2001 Sb.

5 Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami  nebo  kdo 
zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy  zacházení  s  nimi  je  spojeno se  
zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit   odpovídající   opatření,  aby  nevnikly  do  povr -
chových  nebo podzemních    vod   nebo   do   kanalizací,   které   netvoří   součást    techno -
logického vybavení výrobního zařízení.

§ 39, odst. 4,  
zák. č. 
254/2001 Sb.

6 Ten, kdo způsobil havárii (dále jen "původce havárie"), je povinen činit  bezprostřední opat-
ření k odstraňování příčin a následků havárie.

§ 41, odst. 1,  
zák. č. 
254/2001 Sb.

7 Oprávněný,  který  má povolení k odběru podzemní vody je za podmínek stanovených  tímto 
zákonem povinen platit za skutečné množství odebrané podzemní  vody podle účelu odběru 
vody.

§ 88, odst. 1,  
zák. č. 
254/2001 Sb.

8 Právnická  nebo  fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových je za pod-
mínek stanovených v tomto   zákoně  povinna  platit  poplatek  za  znečištění  vypouštěných  
odpadních  vod a poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod.

§ 89, odst. 1,  
zák. č. 
254/2001 Sb.

9 Pro účel stanovení výše poplatků je znečišťovatel, kterému vznikla poplatková  povinnost 
podle  tohoto zákona, povinen u každého zdroje a výpustě  sledovat  koncentraci  znečištění  
ve  vypouštěných  odpadních vodách  v  příslušných  ukazatelích, měřit objem vypouštěných 
odpadních vod  a  vést  o  tomto  sledování  a  měření  provozní  evidenci  podle jednot-
livých  ukazatelů znečištění. 

§ 91, odst. 1,  
zák. č. 
254/2001 Sb.

10 Za  povolené  vypouštění  odpadních  vod  do  vod podzemních platí oprávněný poplatek. § 100, odst. 1, 
zák. č. 
254/2001 Sb.

V této práci zmiňované právnické osoby provozují svoje místa podnikání v městských 

aglomeracích  a  tak  problematiku  ochrany vod řeší  v  době výstavby svých areálů  a  to 
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napojením na kanalizaci veřejnou. V oblastech, kde je kanalizace oddílná, jsou napojení 

dešťových  kanalizací  odvodňujících  zpevněné  plochy,  řešena  přes  odlučovače  ropných 

produktů.  Provozování  zařízení  a  technologií,  z  kterých  je  potencionálně  možný  únik 

nebezpečných látek,  je pak podmíněno zpracování,  předložením a schválením havarijní 

plánů.

Tabulka č. 7 - Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší

Ochrana ovzduší

Uložená povinnost [28] Předpis

1 Provozovatel  stacionárního  zdroje  zjišťuje  úroveň znečišťování měřením. § 6, odst. 2, 
zák. č. 
201/2012 Sb.

2 Právnická  osoba nebo podnikající fyzická osoba, která poskytuje k dispozici  jiné  osobě 
anebo  dováží  výrobek používaný při činnostech uvedených  pod kódy 9.1. až 9.24. v přílo-
ze č. 2 k tomuto zákonu, který obsahuje více než 3 % hmotnostní těkavých organických lá-
tek, je povinna zajistit  označení  tohoto  výrobku údaji o obsahu těkavých organických    lá-
tek způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu.

§ 16, odst. 3, 
zák. č. 
201/2012 Sb.

3 Právnická  a  fyzická  osoba je povinna, je-li to pro ni technicky možné  a  ekonomicky  při-
jatelné,  u  nových  staveb  nebo  při změnách stávajících  staveb  využít  pro  vytápění teplo 
ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem.

§ 16, odst. 7, 
zák. č. 
201/2012 Sb.

4 Provozovatel stacionárního zdroje je povinen uvádět  do  provozu  a provozovat stacionární 
zdroj a činnosti nebo technologie    související   s   provozem   nebo   zajištěním   provozu  
stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění,  v souladu s podmínkami  pro 
provoz  tohoto  stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem, jeho prováděcími právní-
mi předpisy a výrobcem.

§ 17, odst. 1, 
písm. a), zák. 
č. 201/2012 
Sb.

5 Provozovatel stacionárního zdroje je povinen dodržovat emisní limity, emisní stropy, tech-
nické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře.

§ 17, odst. 1, 
písm. b), zák. 
č. 201/2012 
Sb.

V oblasti ochrany ovzduší se jako problematická ukazuje samotná identifikace zdroje 

znečištění a z toho plynoucí návazné povinnosti.  Celý proces je samozřejmě závislý na 

velikosti a zkušenosti provozovatele znečištění, i tak se však stává, že jako zdroj znečištění 

není vnímána prášková lakovna či svařovací pracoviště.
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4. Zhodnocení poznatků

Všechny povinnosti uložené právnickým osobám plynou z našich právních předpisů, do 

kterých se postupně promítají i ustanovení předpisů technických, aby se zajistila jejich vy-

mahatelnost.

Příkladem v oblasti požární ochrany může být vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických pod-

mínkách požární ochrany staveb, která se v přílohách odvolává na české technické normy 

řešící požární bezpečnost staveb. V oblasti bezpečnosti práce OIP prezentují stanovisko, že 

nezávazné ČSN jsou minimální technický standard, který musí kontrolované subjekty ve 

vztahu ke k potencionálním rizikům splnit (OIP hm.P., č.j.: 3492/3.42./14.15.2).

Počet předpisů a uložených povinností tak neubývá, ale naopak se navyšuje je stále ob-

sáhlejší (např. vyhl č. 70/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 

Sb., o specifických zdravotních   službách,   (vyhláška  o  pracovně lékařských  službách 

a    některých druzích posudkové péče) má deset stran paragrafovaného znění a 65 stran 

příloh). Jen v této práci je legislativních předpisů citováno 29, přesto se nejedná o vyčerpá-

vající výčet z oblasti PO, BOZP a ŽP.

Přes veškerou legislativní obsáhlost pak jsou v právních přepisech chyby případně roz-

pory.

Problematika PO je řízena zákonem stotřicettři od roku 1985. V době platnosti zákona 

č. 91/1995 Sb., což bylo v té době úplné znění zák. č. 133/1985 Sb. byla právnickým oso-

bám a podnikajícím fyzickým osobám uložena povinnost zabezpečit posouzení požárního 

nebezpečí v případě, že provozovaly činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Tento 

dokument se tedy zpracovával na truhlárny, neveřejné čerpací stanice s jednou skladovací 

nádrží, prodejny, internáty. To platilo až do roku 2000, kdy byl vydán zák. č. 237/2000 

Sb., kterým se zák. č. 133/1985 Sb. opět změnil a to tak, že bylo změněno členění provo-

zovaných činností a povinnost zabezpečit posouzení požárního nebezpečí zůstala jen pro 

činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Původně zpracovaná PPN tedy rázem pozbyla 
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opodstatnění a investice do nich vložené se staly zbytečně vynaloženými prostředky.

Jako rozporuplné lze vnímat i ustanovení zák. č. 133/1985 Sb., § 31, odst. 1, písm b) 

a písm. c), kdy zákon říká, že státní požární dozor se vykonává posuzováním dokumentace 

v rozsahu požárně bezpečnostního řešení. Tím je vytvořena situace, kdy dílo autorizované-

ho technika či inženýra dle zák. č. 360/1992 Sb., o  výkonu  povolání  autorizovaných  ar-

chitektů  a  o  výkonu  povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

ve znění pozdějších předpisů posuzuje příslušník HZS bez této autorizace a mnohdy i bez 

stavebního vzdělání. Přesto je osobou, která nese odpovědnost za toto schvalované dílo au-

torizovaná osoba, která je původním autorem. Je zřejmé, že toto ustanovení bylo dávno 

překonáno, např. statický výpočet rovněž neposuzuje zaměstnanec stavebního úřadu a je 

zcela na libovůli, ale i odpovědnosti stavebního inženýra, jaké postupy a návrhy zvolí.

Oblast  bezpečnosti  práce je zákoníkem práce koncipována tak,  že jednoznačným vi-

níkem za jakoukoliv mimořádnou událost je vždy zaměstnavatel, který nevyhodnotil rizika, 

nezabezpečil pracoviště, nezajistil odborný personál anebo byly jím provedené úkony ne-

dostatečné. 

Zákoníkem práce uložená povinnost v oblasti prevence rizik soustavně vyhledávat ne-

bezpečné činitele a procesy  pracovního  prostředí  a pracovních podmínek, zjišťovat jejich 

příčiny a zdroje se stala, i díky inspektorům OIP, úkonem, kdy převažuje formální admi-

nistrativní část nad částí reálnou. Tato povinnost, o jejímž smyslu nikdo nepochybuje, byla 

v české prostředí převedena do absurdního pojetí, kdy zaměstnavatelé vedou sáhodlouhé 

seznamy nebo registry  povinností  a  opatření  převzatých  z  legislativy  a  inspektoři  OIP 

v těchto seznamech, zejména po pracovním úrazu, hledají opomenutí tak, aby bylo možné 

zaměstnavateli uložit sankci. Smyslem, který zákonodárce do legislativy ale nevložil, mělo 

být upozornění na neznámá, neodstranitelná a neočekávaná rizika!

Navíc současně platný zákon o zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci ukládá povinnost o rizicích plynoucích z činnosti stavitele informovat zadavate-

lem stavby ustanoveného koordinátora BOZP, kdy ale současně zákoník práce požaduje, 

aby se zaměstnavatelé vzájemně písemně informovali o rizicích práce budou-li působit na 
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stejném pracovišti. Ani v jednom zákoně není řečeno, že stavba nebo staveniště není pra-

coviště a obráceně.

Rozpor, případně ne zcela jednoznačné vysvětlení, lze nalézt i v roce 2012  vydaném 

zákoně o  specifických zdravotních službách a jeho prováděcí vyhlášce, kdy z formulací 

obou předpisů lze vyčíst, že vstupní lékařská prohlídka by měla být vykonána i osobou ko-

nající práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní  poměr. Jen obtížně si lze 

reálně představit, že brigádníka, který nastupuje na týdenní výpomoc zaměstnavatel vyšle 

na lékařskou prohlídku.

Celou oblast PO, BOZP a ŽP lze shrnout do dvou rovin. Roviny fyzického zajištění 

a roviny písemných důkazů.

První rovina je obvykle právnickými osobami plněna. Zaměstnanci k výkonu práce pou-

žívají nářadí a stroje na současné úrovni technického poznání, které splňují bezpečnostní 

a ergonomické požadavky. Jsou vybavováni osobními ochrannými pracovními prostředky 

v závislosti na vykonávané práci. Pracoviště jsou osvětlená, vytápěná, měří se hlučnost, 

prašnost, reálně se přijímají opatření ke snižování nepříznivých účinků např. obměňováním 

strojní techniky. Chemické látky jsou řádně baleny a značeny, pro jejich skladování jsou 

používány typizované  kontejnery  a  klece,  které  již  výrobce  konstuoval  tak,  aby plnily 

přísné technické požadavky. Provozní stavy úložišť chemických látek jsou monitorovány 

a dosažené stavy signalizovány.

Jedná  se  o  finančně  náročná  technická  řešení,  o  jejichž  smyslu  však  není  pochyb 

a i představitelé právnických osob jsou srozuměni s jejich nutností.

Rovina  písemných  důkazů  je  pro  představitele  právnických  osob  zpravidla  obtížně 

uchopitelná. Neznají detailně legislativní požadavky, nerozumí důvodům proč je na ně kla-

dena další  administrativní  zátěž  v případech,  kdy u nich nedochází  k  požárům,  k pra-

covním úrazům s pracovní neschopností ani ekologickým haváriím. Přesto jsou povinni 

vést dokumentaci o ochraně před požáry, o školení a odborných přípravách, dokumentaci 

o lékařských prohlídkách, dokumentaci o vyhodnocení rizik, dokumentaci o přidělených 
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osobních ochranných pracovních prostředcích, dokumentaci o pracovních úrazech, doku-

mentaci o kontrolách a revizích vyhrazených technických zařízeních, dokumentaci o kont-

rolách strojů a ručního elektrického nářadí,  dokumentaci  o profesních školeních,  doku-

mentaci  o  kategorizaci  pracovišť,  dokumentaci  o  prováděných  měřeních,  dokumentaci 

o používaných chemických látkách, dokumentaci pro případ zásahu na mimořádnou udá-

lost, dokumentaci o produkci odpadů, dokumentaci pro identifikaci odpadů, dokumentaci 

pro případ havárie v oblasti vod a další.

Rovina písemných důkazů tak v současné době má status nadbytečné administrativní 

zátěže, o jejímž smyslu musí být představitelé právnických osob mnohdy přesvědčováni.

Možný  řešením současného  stavu  je  revize  přístupu  moci  zákonodárné  k  vydávání 

nových právních předpisů s cílem omezit administrativní zátěž kladenou na právnickém 

osoby současně se zvýšením důrazu na povědomí občanů ČR o vlastní bezpečnost.
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ZÁVĚR

Cílem této diplomové práce bylo sumarizovat právní předpisy, kterými jsou ukládány 

povinnosti právnickým osobám v oblastech požární ochrany, bezpečnosti práce a životního 

prostředí  a  v rámci  tohoto  rozboru  současně  poukázat  na  případné  rozpory,  které  jsou 

v těchto předpisech obsažené.

Práce hodnotí legislativu na příkladu několika skutečných právnických osob a umožňuje 

tak  porovnat  teoretický  záměr  zákonodárce  s praktickým  naplňováním  uložených  po-

vinností.

Z autorovi praxe, kdy se celý svůj profesní život věnuje zde zkoumané problematice, lze 

konstatovat,  že  většina  společností  se  snaží  naplňovat  danou  legislativu  tak,  aby  nej-

vhodnějším způsobem zabezpečila své zaměstnance a současně se chránila před dopadem 

represivních opatření  ze strany kontrolních  mechanismů státního  aparátu.  Z každodenní 

aplikace zákonných ustanovení vyplývá, že úkoly uložené legislativou jsou ochotně plněny 

v případě, že je patrný pozitivní dopad na skutečnou ochranu pracovišť a zaměstnanců a 

nedochází  k zbytečnému  rozvoji  byrokracie  a  omezování  pracovních  činností.  Obvykle 

formálně  se pak přistupuje k výkaznictví,  alibistickému vyhodnocování  známých stavů, 

opakovaným záznamům při předávání stejných pracovišť apod.

Problematika legislativy PO je, přes desítky novel, v zásadě přehledná a srozumitelná. 

Výhodou legislativy v této oblasti je to, že převážná většina předpisů je postavena tak, že 

buď něco přímo zakazuje nebo požaduje a nenechává příliš prostoru pro nejednoznačný 

výklad.  Tím  zákonodárce  převzal  odpovědnost  za  správnost  svých  rozhodnutí  for-

mulovaných  v ustanoveních  jednotlivých  právních  předpisů,  ale  zároveň  tím  vytvořil 

prostředí, o které se lze opřít a na které se lze odvolat. Drtivá většina předpisů v oblasti PO 

je formulována v odborné rovině a vyhýbá se obecným nejednoznačným ustanovením.

Ostatní oblasti již nejsou tak černobílé, jejich zajišťování je tedy výrazně nesnadnější 

a  i  společnostem,  které se  těmto  oblastem kontinuálně  věnují,  tato  situace  neposkytuje 

mnoho jistoty, že se, i přes veškeré úsilí problematice věnované, nestanou terčem postihů 
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ze strany kontrolních orgánů. V oblasti BOZP a ŽP je naplnění legislativy věcí různých 

výkladů, regionálních přístupů a požadavků, což obecné formulace legislativy umožňují. 

Současně je nutno konstatovat, že opakované novelizace předpisů způsobují nejenom 

nepřehlednost, ale přináší i změnu stávajících požadavků tak, že negují dosud odvedenou 

práci  a  stanovují  nové  podmínky,  mnohdy  postavené  na  speciálních  oprávněních,  což 

způsobuje významné prodražení požadovaných úkonů.

Z výše uvedného vyplývá, že autor svým přístupem zcela naplnil zadání práce, včetně 

uvedení sumarizovaného přehledu právních předpisů problematiku PO, BOZP a ŽP řešící. 

Tato práce pak může být úspěšně využita např. absolventy,  kteří se rozhodnou v tomto, 

společností nepříliš doceňovaném oboru, začít pracovat, k rychlé orientaci v problematice 

a odlišení podstatného od nedůležitého.
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