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Příloha č. 1 

Přehled právních předpisů upravujících BOZP 

Na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má vliv mnoho právních předpisů, vše se 

odvíjí také od konkrétní zkoumané oblasti BOZP. Zde je přehled základních právních předpisů a 

jejich prováděcích předpisů: 

- Zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákon č. 2/1991 sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákon č. 20/1966 sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákon č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákon č. 102/2001 sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

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

- Zákon č. 174/1968 sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- Zákon č. 185/2001 sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákon č. 240/2000 sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, 

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

- Zákon č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

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

- Zákon č. 309/2006 sb., kterým se upravují další požadavky bozp v pracovněprávních 

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

mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákon č. 350/2011 sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- Nařízení vlády č. 11/2002 sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů ve znění nařízení vlády č. 405/2004 sb., 

- Nařízení vlády č. 21/2003 sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky, a vyhláška č. 380/2002 sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 

ve znění pozdějších předpisů, 

- Nařízení vlády č. 101/2005 sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
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- Nařízení vlády č. 168/2002 sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky, ve znění pozdějších předpisů, 

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

úrazu, ve znění pozdějších předpisů, 

- Nařízení vlády č. 362/2005 sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- Nařízení vlády č. 378/2001 sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů, 

- Nařízení vlády č. 406/2004 sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů, 

- Nařízení vlády č. 495/2001 sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, 

ve znění pozdějších předpisů, 

- Vyhláška č. 18/1979 sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

- Vyhláška č. 19/1979 sb., kterou se určují vyhrazená zdrhovací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

- Vyhláška č. 48/1982 sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 

- Vyhláška č. 73/2010 sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, aj. 

Zdroj: Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení; vlastní 

zpracování 
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Příloha č. 2 

Vzor Záznamu o úrazu 

 

ZÁZNAM O ÚRAZU 
(dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.) 

 

  smrtelném 

  s hospitalizací delší než 5 dnů 

  ostatním 

 

Evidenční číslo záznamu: 
a)

  

Evidenční číslo zaměstnavatele: 
b)

  

A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním 
pracovněprávním vztahu 

1. IČ: 
 
Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 
 

2. Hlavní činnost (CZ-NACE), v jejímž rámci  
    k úrazu došlo: 
 

3. Místo, kde k úrazu došlo: c) 
 

4. Bylo místo úrazu pravidelným pracovištěm  
    úrazem postiženého zaměstnance? 
       ANO                     NE 

B. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo (pokud se nejedná 
o zaměstnavatele uvedeného v části A záznamu) 

1. IČ: 
 
Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 
 

2. Hlavní činnost (CZ-NACE), v jejímž rámci  
    k úrazu došlo: 
 

3. Místo, kde k úrazu došlo: c) 
 
 

C. Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci 

1. Jméno a příjmení: 
 

Pohlaví: 
      MUŽ                     ŽENA 

2. Datum narození: 3. Státní občanství: 

4. Adresa pro doručování: 
 

5. Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO): 6. Činnost, při které k úrazu došlo: d) 

7. Délka trvání základního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele: 
    roků:                        měsíců:  

8. Úrazem postižený je: 
  zaměstnanec v pracovním poměru 
  zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr                                 
  osoba vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy  
(§ 12 zákona č. 309/2006 Sb.) 

9. Trvání pracovní neschopnosti následkem úrazu: e) 
    od:                              do:                               celkem kalendářních dnů: 
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D. Údaje o úrazu 

1. Datum úrazu:    
    Hodina úrazu:   
    Datum úmrtí úrazem  
    postiženého zaměstnance:   

2. Počet hodin odpracovaných bezprostředně  
    před vznikem úrazu: 

3. Druh zranění: f)   
 
 

   
4. Zraněná část těla: g)   
   

5. Počet zraněných osob celkem:  

6. Co bylo zdrojem úrazu? 
  dopravní prostředek 
  stroje a zařízení přenosná nebo mobilní 
  materiál, břemena, předměty  

      (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení) 
  pád na rovině, z výšky, do hloubky,   

      propadnutí 
  nástroj, přístroj, nářadí 

 
  průmyslové škodliviny, chemické látky,  

      biologické činitele 
  horké látky a předměty, oheň a výbušniny 
  stroje a zařízení stabilní 
  lidé, zvířata nebo přírodní živly 
  elektrická energie 
  jiný blíže nespecifikovaný zdroj 

                                                      a)  

                                                       

7. Proč k úrazu došlo? (příčiny) 
  pro poruchu nebo vadný stav některého  

      ze zdrojů úrazu 
  pro špatné nebo nedostatečné  

      vyhodnocení rizika zaměstnavatelem 
  pro závady na pracovišti 
  pro nedostatečné osobní zajištění  

      zaměstnance včetně osobních  
      ochranných pracovních prostředků 

 
  pro porušení předpisů vztahujících se k práci  

      nebo pokynů zaměstnavatele úrazem  
      postiženého zaměstnance 

  pro nepředvídatelné riziko práce  
      nebo selhání lidského činitele 

  pro jiný blíže nespecifikovaný důvod 
 
                                                                 a) 

8. Byla u úrazem postiženého zaměstnance provedena kontrola přítomnosti alkoholu nebo jiných  
     návykových látek, a pokud ano, s jakým výsledkem? 
        ANO            NE              Výsledek:          

9. Popis úrazového děje, rozvedení popisu místa, příčin a okolností, za nichž došlo k úrazu: 
     (V případě potřeby připojte další list.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            a) 

 
 

 



7 
 

10. Uveďte, jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým, pokud bylo jejich porušení  
      do doby odeslání záznamu zjištěno:  
      (V případě potřeby připojte další list.) h) 
 
 

11. Opatření přijatá k zabránění opakování pracovního úrazu: 
 
 
 

E. Vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu, případně dalších 
osob 

 

 datum jméno a příjmení podpis 

Úrazem postižený zaměstnanec:    

Svědci: 

   

   

   

Zástupce zaměstnanců pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci: i) 

   

Za odborovou organizaci: i)    

Za zaměstnavatele: i)  
   

pracovní zařazení:  

 
Vysvětlivky: 
a) Vyplní orgán inspekce práce, popř. orgán báňské správy. 
b) Vyplní zaměstnavatel. 
c) Uvede se typ pracoviště, pracovní plochy nebo lokality, kde byl úrazem postižený zaměstnanec přítomen nebo pracoval těsně před 

úrazem, a kde došlo k úrazu, např. průmyslová plocha, stavební plocha, zemědělská nebo lesní plocha, zdravotnické zařízení, 
terciální sféra – úřad. 

d) Činností se rozumí hlavní typ práce s určitou délkou trvání, kterou úrazem postižený zaměstnanec vykonával v čase, kdy k úrazu 
došlo, např. svařování plamenem. Nejedná se o konkrétní úkon, např. zapálení hořáku při svařování plamenem. 

e) Konec pracovní neschopnosti se vyplňuje pouze v případě, kdy byla tato pracovní neschopnost skutečně ukončena. 
f) Podle Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se do rámečku uvede trojmístný číselný kód 

klasifikace druhu zranění podle metodiky Evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW) Nařízení komise (EU) č. 349/2011, čl. 2 
odst. 1 ze dne 11. dubna 2011. 

g) Podle Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se do rámečku uvede dvojmístný číselný kód 
klasifikace pro zraněnou část těla podle metodiky Evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW) Nařízení komise (EU) č. 349/2011, 
čl. 2 odst. 1 ze dne 11. dubna 2011. 

h) Porušení předpisů se týká jak předpisů právních, tak i ostatních a konkrétních pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, daných zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni ve smyslu § 349 odst. 1 a 2 zákoníku práce. Předpisy 
se rozumí předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a 
technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, 
výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, 
pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.  

i) V případě, že některá z osob, které záznam o úrazu podepisují, chce podat vyjádření, učiní tak na zvláštním listě, který se 
k záznamu o úrazu připojí. 

 

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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Příloha č. 3 

Podrobná organizační struktura společnosti 

 

 

Zdroj: interní materiály společnosti 
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Příloha č. 4 

Postup identifikace a hodnocení rizik ve společnosti 

 

1. Dle registru rizik, pro každé pracoviště a pracovní činnost (systém - provoz, středisko, 

prostor/část a subsystém -  druh činnosti, funkce, místo) se provede: 

1.1. Identifikace (vyhledání) nebezpečí 

1.2. Určí se zdroj rizika 

1.3. Stanoví se nebezpečný faktor 

1.4. Stanoví se následky (popis, závažnost, rozsah) 

1.5. Určí se dotčené osoby (ty se zařadí do registru dle expozice – doby pobytu v místě rizika) 

1.6. Vyhodnotí se stávající již přijatá opatření 

1.7. Navrhnou se nová opatření pro snížení rizika (včetně školení, výcviku, termínů plnění 

opatření) 

 

2. Pro hodnocení rizik je nutné brát v úvahu mimo jiné: 

2.1.         Ohrožení organizačními nedostatky /chyby v zaškolení, nesprávné pracovní postupy, 

špatná koordinace práce, nebezpečné práce osamělého zaměstnance, používání 

neodpovídajících nebo poškozených OOPP, neznalost pravidel a přivolání první pomoci 

apod./ 

2.2.         Ohrožení uspořádáním pracoviště /nevhodné ergonomické podmínky, závady na 

stanovišti obsluhy, nepořádek, závady u dopravních prostorů, nouzových a únikových cest, 

nedostatky vedoucí k pádům osob, přetěžování podlah, nedostatečné manipulační prostory, 

porušení bezpečnostních zásad pro práci pod úrovní země, v nádržích, jímkách, šachtách, 

výkopech apod./ 

2.3.          Ohrožení porušováním ergonomických zásad /především při manipulaci s břemeny, 

nadlimitní zátěž, jednostranné zatížení organismu, monotonie, nevhodné pracovní polohy, 

stísněné pracovní prostory, nevhodné osvětlení a barevná úprava, obtíže v manipulaci s 

předměty, ručním nářadím, nedostatky v informačních a bezpečnostních systémech, 

výpadky energií, klimatizační závady apod./ 

2.4.         Mechanické ohrožení /nevhodné kryty rotujících částí zařízení, rizikových částí strojů, 

manipulace s dopravními prostředky, odletování částic, materiálů při zpracování apod./ 

2.5.          Ohrožení elektřinou /přímý dotyk osob s živými částmi, nepřímý dotyk osob s částmi, 

které se stávají živými vlivem nepříznivých podmínek, přiblížení osob k živým částem pod 

vysokým napětím, elektrostatické jevy, tepelné účinky při zkratu nebo přetížení apod./ 

2.6.           Ohrožení nebezpečnými chemickými látkami /plyny, výpary, kapaliny, aerosoly i 

pevné látky, které mohou po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží způsobit akutní nebo 

chronické poškození osob svými toxickými, žíravými, dráždivými, karcinogenními, 

mutagenními a dalšími účinky/ 

2.7.           Ohrožení požárem a výbuchem /manipulace s látkami, které jsou hořlavé nebo jejichž 

směsi se vzduchem jsou v určitém poměru výbušné/ 

2.8.           Biologické ohrožení /nebezpečí kontaminace v infekčním prostředí, viry, bakterie 

apod./ 

2.9. Ohrožení fyzickými vlivy /hluk, vibrace, osvětlení, různé formy záření, např. 

nízkofrekvenční, vysokofrekvenční, infračervené, ultrafialové a viditelné světlo, rentgenové 

a gama záření, paprsky alfa, beta, elektronové a ionizující záření, neutrony, lasery apod./ 

2.10. Ohrožení psychickou zátěží /porušení základních principů psychologie práce – 

pracovní přetížení, nedostatek motivace, vlivy práce v osamění, základní faktory sociální 

psychologie práce – socializace, normy, hodnoty, potřeby atd./. 
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2.11. Ohrožení nepoužíváním ochranných pracovních prostředků a zařízení /případně 

užitím poškozených nebo nevhodných ochranných pracovních prostředků a zařízení/ 

2.12. Specifické rizikové faktory /vyplývají z konkrétních podmínek jednotlivých 

pracovišť a pracovních postupů, lze je odvodit ze zkušeností, z právních předpisů v oblasti 

ochrany bezpečnosti práce, z dokumentace úrazů či havárií, které se již staly, z tzv. 

skoroúrazů a skoronehod, induktivní metodou, z návodu k obsluze položením si otázky co 

se stane když … apod./ 

2.13. Tepelná rizika /ohrožení zaměstnanců popálením, opařením či jiným zraněním při 

možném kontaktu s materiály a předměty s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou, 

poškození zdraví horkým nebo studeným pracovním prostředím/. 

2.14. Kombinace rizik /ohrožení např. změnou podmínek provozování – neočekávané 

spuštění zařízení, uvedení do pohybu, změnami klimatických podmínek, změnou otáček, 

poruchou řídicích systémů, chybami v softwaru, chybami obsluhy, chybnou montáží apod./. 

 

Zdroj: interní materiály společnosti; vlastní zpracování
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Příloha č. 5 

Vyhodnocení rizik ve společnosti 

 

 

Vyhodnocení pravděpodobnosti P 

Častý výskyt 10,0 

Možný výskyt 6,0 

Není běžný výskyt, ale pravděpodobný 3,0 

Někdy se vyskytne 1,0 

Ještě se nevyskytl, ale je však možný  0,5 

Je prakticky nemožný  0,2 

Je nemožný 0,1 

 

Vyhodnocení expozice E 

Stále (celou pracovní dobu) 10,0 

Často (několikrát denně) 6,0 

Příležitostně (týdně) 3,0 

Občas (např. měsíčně) 2,0 

Zřídka (několikrát za rok) 1,0 

Velmi zřídka  0,5 

 

Vyhodnocení následků N 

Katastrofické (mnoho smrtelných úrazů nebo škoda nad 100 mil Kč) 100,0 

Velmi závažné (několik smrtelných úrazů nebo škoda nad 10 mil. Kč) 40,0 

Závažné (jeden smrtelný úraz nebo škoda nad 1 mil. Kč) 15,0 

Vážné (těžký úraz nebo škoda nad 10 tis. Kč) 7,0 

Lehké (úraz nebo škoda nad 10 tis. Kč) 3,0 

zanedbatelné (drobné poranění nebo škoda nad 1 tis. Kč) 1,0 

 

Zdroj: interní materiály společnosti; vlastní zpracování 
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Příloha č. 6 

Formulář kategorizace prací ve společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní materiály společnosti 
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Příloha č. 7 

Bezpečnostní značky v areálu společnosti 

 

Zdroj: interní materiály společnosti 
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Příloha č. 8 

Střední užitná doba OOPP ve společnosti 

Zdroj: interní materiály společnosti; vlastní zpracování 
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Příloha č. 9 

Potřeba OOPP pro jednotlivé provozy ve společnosti 
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Zdroj: interní materiály společnosti; vlastní zpracování 
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Příloha č. 10 

Doporučený průběh školení 

V úvodu motivačního školení technik BOZP seznámí účastníky se záměrem školení, vysvětlí důvod 

organizování, cíle a očekávání od realizovaného školení. Lektor by měl dodržet členění osnovy do 

třech částí – nové pojetí ochrany zdraví zaměstnanců při práci, analýza a řešení problémů na 

pracovišti a závěrečná část se týká schopnosti znát a vnímat rizika při práci. První část lze přirovnat 

k výkladu lektora se zapojením účastníků na téma „Může být při práci pohoda? Chodíte rádi do 

práce? Jak dosáhnout spokojenosti v práci?“ Součástí je také motivace, získání zájmu zaměstnanců 

o zajištění BOZP. Druhou část školení bude technik BOZP směřovat k otázce „Je už všechno tak, 

jak má být?“ Cílem je vzbudit zájem účastníků řešit problémy na pracovišti. Doporučuje se 

bezpečnostnímu techniku tuto část realizovat formou aktivního zapojení do skupinové práce, na 

rozdíl od první části – výkladu lektora. V této části probíhá diskuze k aktuálním problémům na 

pracovišti. Poslední část koresponduje s otázkou „Jak vyváznout zdravý z práce?“ Cílem je 

přesvědčit účastníky o důležitosti znalosti bezpečnostních předpisů a jejich dodržování. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 


