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Anotace 
 
Jasek, P.: Požární ochrana a bezpe�nost práce z pohledu vedení organizace. Ostrava 2008. 

Diplomová práce na Fakult� bezpe�nostního inženýrství Vysoké školy bá�ské – Technické 

univerzity Ostrava. Vedoucí diplomové práce doc. Dr. Ing. Miloš Kvar�ák. 
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Tato práce si dává za cíl definovat povinnosti organizací z hlediska zajišt�ní požární ochrany 

a bezpe�nosti práce. Jsou zde uvedeny základní povinnosti dle zákona o požární ochran� a 

zákoníku práce, souvisejících p�edpis� a dále vý�et zákon�, na�ízení vlády a vyhlášek, které 

se bezprost�edn� k problematice vážou. V práci jsou uvedeny systémy �ízení BOZP, zajišt�ní 

požární ochrany a bezpe�nosti práce vedoucím pracovníkem v organizaci i možnosti, které 

nabízejí externí firmy. Dalším cílem, který si stanovuje tato práce je navržení p�ípravy 

budoucích vedoucích pracovník�. Navrženou p�ípravu by bylo možno využít jako výchozí 

podklad pro zpracování osnovy p�edm�tu, který by se zabýval komplexní p�ípravou manažer� 

PO a BOZP.  

 
The annotation 
 
Jasek P.: Fire Protection and Occupational Safety from the Point of View of Organization 

Management, Dissertation work, Faculty of Safety Engineering, VŠB Technical University of 

Ostrava. The leader of the dissertation work doc. Dr. Ing. Miloš Kvar�ák. 

Key words: fire protection, occupational safety, organization, health protection, employer 

The goal of this thesis is to define the obligations of companies in the view of ensuring fire 

protection and occupational safety. There are mentioned the basic obligations according to the 

act of fire protection, labour code and other related regulations. There are also listed other 

laws, statutes of government and notices which are closely connected with this questions. In 

this document also covers the systems of running the fire protection, safety and health 

protection during working process by the management of a company as well as possibilities 

which are offer by external companies. Another target of this diploma work is to propose the 

preparation for future executives. Proposed preparation could be used as initial basis for 

composing curriculum of subject which deals with comprehensive preparation for managers 

who are engaged in fire protection, safety and health protection during working process.  
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 Základním právem ob�an� je právo na ochranu života a zdraví. Zam�stnanci pak mají 

právo na uspokojivé pracovní podmínky, jak je zakotveno v �l. 28 Listiny základních práv a 

svobod �R. Základní práva jsou dále vyhrazena na zachování majetkových hodnot jak u 

fyzických osob, tak podnikajících fyzických a právnických osob. Práv� u t�chto 

podnikatelských subjekt� musí být dodržovány zásady požární ochrany a bezpe�nosti práce 

pro zachování života a zdraví pracovník� a majetkových hodnot organizací. 

 Z hlediska zajišt�ní požární ochrany jde o dodržování povinností, které jsou stanoveny 

v právních p�edpisech �i normách. Tyto povinnosti mají za cíl snižovat nebezpe�í vzniku 

požáru, které m�že p�i r�zných podnikatelských �innostech vznikat a zp�sobovat škody na 

životech a zdraví zam�stnanc�, ostatních lidí, zví�atech, životním prost�edí a majetku 

organizací. Všechny organizace, jejichž sou�ástí jsou zam�stnanci, musí zajistit pro tyto 

zam�stnance bezpe�né pracovní podmínky a tím ochranu jejich život� a zdraví. Musí být tedy 

dodržovány požadavky a povinnosti stanovené právními p�edpisy týkající se bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci. Jde p�edevším o vytvá�ení bezpe�ného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prost�edí. Tyto �innosti jak v oblasti požární ochrany, tak bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci vedou k minimalizaci nebezpe�í a rizik vyplývajících z podnikatelské �innosti 

a tím k ochran� život�, zdraví, majetkových hodnot a spokojenosti zam�stnanc�, spokojenosti 

organizací a jejich úsp�šnosti a efektivnosti na trhu. 

  Tato práce si dává za cíl definovat povinnosti stanovené zákony, a specifikovat další 

legislativu, která se k požární ochran� a bezpe�nosti práce váže. Budou tedy uvedeny základní 

zákonné povinnosti, které musí být spln�ny, stru�n� popsány, a odkazy na ostatní provád�cí 

p�edpisy. Dále zde rozvedu jednotlivé možnosti zajišt�ní požární ochrany a bezpe�nosti práce 

vedoucím zam�stnancem, extern� a další možnosti, které jsou v dané oblasti k dispozici. 

St�žejním cílem této práce bude návrh p�ípravy budoucích vedoucích pracovník�, kde se 

pokusím stanovit rozsah teoretických znalostí, které by m�li tito pracovníci znát. P�i tvorb� 

této práce budu vycházet ze st�žejních právních pramen� a na základ� oblastí, které se 

k problematice vážou a musí být pln�ny, bude vytvo�en návrh p�ípravy. 
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Rešerše byla vypracována jako výchozí podklad pro zpracování této práce a pro poskytnutí 

dalších informa�ních zdroj� k problematice požární ochrany a bezpe�nosti práce. 

Šubrt, B. a kolektiv: Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, 2 vyd., Anag, Olomouc 2007, 
838 s. ISBN 978-80-7263-400-2 

Publikace v�cn� pokrývá celou problematiku BOZP – obsahuje výklad platných právních 

p�edpis� z oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, zahrnuje problematiku uznávání 

odborných kvalifikací v rámci EU, rizik a jejich prevence, povinností zam�stnavatele a 

zam�stnance v BOZP, kategorizace prací, dále problematiku OOPP, ochranných nápoj�, 

bezpe�nostních zna�ek, �ešení BOZP v kolektivních smlouvách, státního odborného dozoru a 

další.  

�ermák J.: Bezpe�nost práce - aktualizované okruhy bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci., 

Eurounion, Praha 2006, 721 s. ISBN 80-7317-051-5 

Podstatn� p�epracované vydání, které reaguje na vstup �eské republiky do EU a na podstatné 

zm�ny p�edpis� v oblasti BOZP. Obsahem je problematika BOZP v širokém rozsahu všech 

souvislostí, které jsou pro BOZP st�žejní. Je zde mimo jiné rozebrána norma OHSAS 18001, 

�ást je v�nována také problematice požární ochrany a další.  

MV – generální �editelství hasi�ského záchranného sboru �R, Požární ochrana – p�íru�ka 

pro podnikatele, 1. vyd., Praha 2004, 149 s. ISBN 80-86640-31-0. 

Tato p�íru�ka je rozd�lena na dv� �ásti. V první jsou popsány základní povinnosti, které musí 

právnické a podnikající fyzické osoby plnit z hlediska zajišt�ní PO v jejich organizaci, dále je 

uvedena problematika požární prevence nebo požární bezpe�nost vybraných technických a 

technologických za�ízení. Druhá �ást �eší mimo jiné nap�. nové p�ístupy ke krizovému �ízení 

�i požární bezpe�nost pro stavební výrobky z pohledu harmonizace s p�edpisy ES.  

Kroupa B.: Požární ochrana / Praxe ve firm�, Aspi, Praha 2003, ISBN 80-86395-85-5 

Praktická publikace, která na základ� konkrétního p�ípadu spole�nosti popisuje, jak správn� 

provád�t požární ochranu ve firm�, zejména vedení dokumentace požární ochrany.  
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Veber J. a kolektiv: Management kvality, environmentu a bezpe�nosti práce, 1. vyd. 

Management Press, Praha 2006, 358 s., ISBN 80-7261-146-1 

Obsahem knihy je výklad manažerských systém� zam��ených na kvalitu, environment a 

bezpe�nost práce, jak vyplývají z požadavk� mezinárodních norem ISO 9001, 14 001 a 

OHSAS 18 001. P�ináší podrobné informace o legislativní úprav� p�edm�tné problematiky a o 

nejd�ležit�jších metodách a technikách používaných p�i zajiš�ování kvality, environmentu a 

bezpe�nosti práce.  

HSE.: Essentials of health and safety at work, 4th. ed, HSE Books, 2006, 100 s., ISBN 

9780717661794 

Publikace vysv�tluje požadavky zákona a pomáhá je zam�stnavatel�m aplikovat do praxe. 

První kapitola pojednává o základech bezpe�nosti a ochrany zdraví, jak identifikovat, 

ohodnotit a ovládat �innosti, které by mohly zp�sobit škodu v podniku. Kapitoly 2 - 25 

obsahují další podrobnosti o problematice bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Ostatní 

kapitoly pojednávají nap�. o práci ve výškách nebo o požární ochran�, jakož i problematice 

stresu, rehabilitace a nemocnosti. 

HSE.: Fire Safety: An Employer's Guide, Stationery Office Books, 2000, 88 s., ISBN 0-11-

341229-0 

Tento pr�vodce poskytuje informace pro zam�stnavatele, jak vyhov�t legislativ� požární 

ochrany, která platí v UK. Je rozd�lena na t�i �ásti. První �ást se zabývá odhadem požárního 

rizika, druhá poskytuje návod, jak identifikovat riziko, jak se ší�í ohe�, co ovliv�uje jeho 

ší�ení a další. T�etí �ást popisuje preventivní opat�ení p�i r�zných �innostech, možnosti úniku 

v p�ípad� požáru nebo instalaci, údržbu a testování požárního vybavení. 

�������������	�
������������

ÚZ �. 657 - Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, Sagit, Ostrava 2008, T52100657 

Publikace obsahuje krom� úplného zn�ní zákona o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpe�ností práce, 

vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o ochran� ve�ejného zdraví, zákona o hornické 

�innosti a dalších 23 provád�cích p�edpis�, které up�es�ují podmínky nap�. pro zem�d�lství, 
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dopravu, stavebnictví a další. Nové je na�ízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví p�i práci, a na�ízení o ochran� zdraví p�ed neionizujícím zá�ením. 

Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

Tento zákon mimo jiné upravuje základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických 

osob na úseku požární ochrany. 

Vyhláška ministerstva vnitra �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. 

Vyhláška rozvádí povinnosti stanovené v zákon� �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

V �ásti páté jsou stanoveny základní povinnosti zam�stnavatele z hlediska bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci.  

Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Zákon zapracovává p�íslušné p�edpisy Evropských spole�enství a upravuje, v návaznosti na 

zákoník práce, další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

�������������	������������������

http://www.bozpinfo.cz/ 

Stránka se zabývá problematikou BOZP v širokém rozsahu. Jejím obsahem jsou zejména rady 

na otázky problematiky BOZP, právní p�edpisy, �lánky a mnoho jiných k dané problematice. 

http://bzp.bozpinfo.cz/ 

Stránka je v�nována BOZP v malých a st�edních podnicích. Obsahuje rady a doporu�ení, jak 

si s touto problematikou po�ínat, p�edevším pro za�ínající podnikatele.   
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http://cz.osha.europa.eu/ 

�eský Focal Point pro bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci.  

�eské internetové stránky FOP jsou sou�ástí informa�ní sít� BOZP Evropské unie (OSHA 

Bilbao, Špan�lsko) a jsou zam��eny na problematiku bezpe�nosti práce v EU ve vztahu k �R. 

Hlavním cílem evropské sít� FOP je podpo�it vým�nu informací v oblasti BOZP mezi 

jednotlivými �lenskými i kandidátskými zem�mi EU a distribuovat informace a materiály k 

BOZP vydávané Evropskou agenturou pro BOZP. Klí�ovým úkolem této stránky je pomáhat 

uživatel�m najít informace mezinárodního charakteru o BOZP v �R i za hranicemi. 

http://osha.europa.eu/ 

Evropská agentura pro bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

Tato stránka slouží jako vstupní informa�ní bod pro p�ístup k p�ehledu informací o tom, co sí� 

nabízí. Jedná se o databázový vícejazy�ný portál, který poskytuje p�ístup k informacím z 

oblasti BOZP a umož�uje individuální p�ístup k evropské a mezinárodní informa�ní síti. 

 V rešerši jsou uvád�ny hlavn� základní informa�ní prameny k dané problematice, 

z oblasti BOZP ty nejaktuáln�jší, protože v poslední dob� vešly v ú�innost nové, v této oblasti 

st�žejní zákony a vyhlášky. Z knižních pramen� podává nejkomplexn�jší informace kniha 

Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, kde jsou popsány všechny d�ležité oblasti BOZP. 

Z hlediska požární ochrany je vše d�ležité v souvislosti s podnikatelkou �inností popsáno a 

rozvedeno v publikaci Požární ochrana – p�íru�ka pro podnikatele. Velmi užite�ný je ÚZ �. 

657 - Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, ve kterém se nachází kompletní souhrn právních 

p�edpis� BOZP v nejaktuáln�jším zn�ní. Uvád�né internetové odkazy jsou p�ínosné pro 

každého, kdo se o tuto oblast zajímá, nebo s ní pracuje. Vzhledem k velkému množství 

informací k problematice PO a BOZP jsou uvedeny p�evážn� jen ty prameny, které byly dále 

používány v této práci. Ostatní uvedené zdroje pak odkazují na další informace o PO a BOZP. 
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 Již na za�átku podnikatelské �innosti by m�l existovat podnikatelský zám�r, ze 

kterého bude jasn� vyplývat, jak a v �em bude daná právnická nebo podnikající fyzická osoba 

podnikat. Od tohoto zám�ru se pak bude odvíjet samotná realizace stavby. Pro zajišt�ní 

ú�inné ochrany život�, zdraví a majetku p�ed požáry v organizacích je zapot�ebí brát v úvahu 

velké množství faktor�. Zde se za�íná již ve fázi zpracování podklad� pro vydání územního 

rozhodnutí. Další kroky p�edstavuje zpracování, ov��ení a schválení projektové dokumentace 

ve stavebním �ízení. Z hlediska požární ochrany je st�žejní požárn� bezpe�nostní �ešení 

stavby, které je sou�ástí zmi�ované projektové dokumentace. Obsahem je posouzení požární 

bezpe�nosti stavby, rozd�lení na požární úseky, možnosti únikových cest, odstupové 

vzdálenosti, zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu a další. Po spln�ní všech t�chto 

prvotních náležitostí, úsp�šné kolaudaci následuje �ádné užívání stavby dle stanoveného 

podnikatelského ú�elu. V této fázi podnikatelské �innosti jsou právnické a podnikající fyzické 

osoby povinny dodržovat povinnosti stanovené právními p�edpisy o požární ochran�. 

Základním p�edpisem je zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. Tento zákon mimo jiné upravuje základní povinnosti právnických a podnikajících 

fyzických osob na úseku PO. Rozsah povinností v n�m uvedených je odlišný od toho, jaké 

�innosti jsou konkrétním provozovatelem v organizaci vykonávány. Povinnosti jsou tedy 

sm��ovány k jednotlivým �innostem. Proto jednou z hlavních povinností hned na po�átku 

podnikatelské �innosti je za�lenit danou organizaci do jedné ze t�í kategorií �inností 

uvedených v § 4 odst. 1 zákona o požární ochran�.  

 Podle provozovaných �inností na základ� požárního nebezpe�í se provozované 

�innosti �lení do kategorií  

a) bez zvýšeného požárního nebezpe�í, 

b) se zvýšeným požárním nebezpe�ím, 

c) s vysokým požárním nebezpe�ím [1]. 

 Pro správné pln�ní povinností stanovených zákonem o požární ochran� je tedy 

nezbytné, aby organizace v�d�ly, jakou �innost provozují, tedy jak je tato �innost nebezpe�ná 
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z hlediska vzniku a ší�ení požáru. Za�len�ní se provede na základ� podmínek stanovených v § 

4 odst. 2 pro �innosti se zvýšeným požárním nebezpe�ím, § 4 odst. 3 pro �innosti s vysokým 

požárním nebezpe�ím a § 4 odst. 4 pro �innosti bez zvýšeného požárního nebezpe�í.    

 Na základn� tohoto za�len�ní pak právnické a podnikají fyzické osoby plní povinnosti 

stanovené právními p�edpisy o PO. Další povinnosti, vyplývají z charakteru jednotlivých 

�inností, mohou být obsahem �eských státních norem a jiných p�edpis�. 

 Všechny právnické a podnikající fyzické osoby, které podnikají na území �eské 

republiky, musí dodržovat právní p�edpisy jim stanovené. Kdo p�i své �innosti zam�stnává 

navíc fyzické osoby, tedy zam�stnance, musí krom� jiných povinností zajistit na pracovištích 

organizace také bezpe�né a zdraví neohrožující pracovní podmínky. Z toho plyne, že již p�i 

tvorb� podnikatelského zám�ru by m�ly být vyhodnoceny a stanoveny zamýšlené �innosti a 

jejich vztah k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Zam�stnavatel je tedy dále 

povinen vytvá�et podmínky pro bezpe�né, nezávadné a zdraví nepoškozující pracovní 

prost�edí v celé fázi své podnikatelské �innosti. Tyto náležitosti musí odpovídat právním a 

ostatním p�edpis�m vztahujícím se k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a jejich 

dodržování musí být neustále kontrolováno. Základní povinnosti pro zam�stnavatele jsou 

stanoveny v �ásti páté zákona �. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Další povinnosti, vztahují se k problematice BOZP jsou p�edm�tem mnoha jiných právních 

p�edpis�. Základní z nich budou jmenovány a rozebrány v kapitole v�nované bezpe�nosti 

práce. 
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Graf �. 2.1. - Rozložení podnik� v �R podle množství a po�tu zam�stnanc� [11]. 
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 Ú�elem požární ochrany je vytvo�it podmínky pro ú�innou ochranu života a zdraví, 

v tomto p�ípad� zam�stnanc�, a majetku organizací p�ed požáry a jinými mimo�ádnými 

událostmi. Pro její zajišt�ní jsou stanoveny povinnosti právnickým a podnikajícím fyzickým 

osobám a správním ú�ad�m. Ty jsou pak dále povinny tyto požadavky plnit a tím p�edcházet 

ztrátám na životech, zdraví a majetku. Ú�inná ochrana je výsledkem spolup�sobení celé �ady 

faktor�. Mezi ty st�žejní pat�í stanovení a pln�ní úkol� a opat�ení p�i p�edcházení požár�m, 

p�ipravenost k hašení požár�, zabrán�ní jejich ší�ení, a vlastní �innost p�i hašení požár�. P�i 

provozování podnikatelských �inností je tedy d�ležitý systém požární prevence. Ta je 

nedílnou sou�ástí celého systému požární ochrany v organizacích a do zna�né míry ovliv�uje 

úsp�šnost fungování jednotlivých prvk� i systému organizace jako celku. 

��������������������������� ��������!�� ����� �����!���"������

� Po za�len�ní do jedné ze t�í kategorií dle provozovaných �inností, jak bylo uvedeno 

d�íve, jsou povinny právnické a podnikající fyzické osoby plnit další povinnosti stanovené 

zákonem o požární ochran� a dále pak vyhláškou MV �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpe�nosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

  Jednou ze základních povinností vyplývajících ze zákona o požární ochran� je plnit 

povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování 

�innosti. Za pln�ní povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá 

statutární orgán1 a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpov�dný zástupce. 

Provozuje-li �innost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, 

plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají spole�n�, vlastník t�chto 

prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Sou�ástí smlouvy musí být i ur�ení osoby 

odpov�dné za pln�ní povinností na úseku požární ochrany [1]. 

                                                
1 osoby, které jsou oprávn�ny �init právní úkony právnických osob ve všech v�cech. Jejich jednání se považuje 

p�ímo za jednání t�chto právnických osob [21]. 
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 Všichni provozovatelé �inností plní ur�itý rozsah povinností, který je odlišný podle 

míry požárního nebezpe�í. �innosti bez zvýšeného požárního nebezpe�í mají z hlediska 

zákona o požární ochran� nejmenší rozsah stanovených povinností. Jsou uvedeny v § 5, 

p�i�emž tyto povinnosti zabezpe�ují i provozovatelé, kte�í provozují �innosti se zvýšeným a 

vysokým požárním nebezpe�ím. Mezi tyto povinnosti pat�í [1]: 

a) obstarávat a zabezpe�ovat v pot�ebném množství a druzích požární techniku, v�cné 

prost�edky požární ochrany a požárn� bezpe�nostní za�ízení se z�etelem na požární nebezpe�í 

provozované �innosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, 

v�cných prost�edk� požární ochrany a požárn� bezpe�nostních za�ízení, krom� výrobk� 

stanovených podle zvláštních právních p�edpis�2 lze instalovat a používat pouze schválené 

druhy, 

 Tato povinnost je dále rozvedena v § 2 a § 4 vyhlášky o požární prevenci. Jsou zde 

jmenovit� uvedeny i jednotlivé druhy požární techniky, v�cných prost�edk� požární ochrany a 

požárn� bezpe�nostních za�ízení. Množství, druhy a zp�sob vybavení prostor a za�ízení 

vyplývá z požárn� bezpe�nostního �ešení stavby a obdobné dokumentace, která je sou�ástí 

projektové dokumentace. Pokud není k dispozici uvedená dokumentace, postupuje se podle 

požadavk� stanovených v § 2 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci.  

 Kontroly provozuschopnosti jednotlivých za�ízení se provádí jednou za rok, pokud 

nejsou výrobcem, projektovou dokumentací nebo podrobn�jší dokumentací stanoveny lh�ty 

kratší. Prokazují se dokladem o kontrole provozuschopnosti. Provoz, kontroly, údržba a 

opravy požárn� bezpe�nostních za�ízení jsou dále rozvedeny v § 7 vyhlášky o požární 

prevenci.  

 Provozuschopnost hasicích p�ístroj� se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené 

podle podmínek, stanovených vyhláškou o požární prevenci, kontrolním štítkem a plombou 

spoušt�cí armatury. Kontrola se prování nejmén� 1x za rok, pokud nejsou stanoveny lh�ty 

kratší. Tyto a následné povinnosti jsou obsahem § 9 vyhlášky o požární prevenci.    

b) vytvá�et podmínky pro hašení požár� a pro záchranné práce, zejména udržovat volné 

p�íjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný p�ístup 

                                                
2 Zákon �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� 
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k nouzovým východ�m, k rozvodným za�ízením elektrické energie, k uzáv�r�m vody, plynu, 

topení a produktovod�m, k v�cným prost�edk�m požární ochrany a k ru�nímu ovládání 

požárn� bezpe�nostních za�ízení, podrobnosti k t�mto povinnostem jsou stanoveny v § 11 

vyhlášky o požární prevenci,  

c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpe�nosti výrobk� nebo 

�inností, 

 Dodržování požární bezpe�nosti p�i provozu technických a technologických za�ízení je 

prokazováno doklady o jejich kontrolách, údržb� a opravách provedených podle požadavk�, 

které jsou stanoveny právními p�edpisy, normativními požadavky a pr�vodní dokumentací 

výrobc�. Jednotlivé doklady jsou specifikovány v § 38 vyhlášky o požární prevenci. 

d) ozna�ovat pracovišt� a ostatní místa p�íslušnými bezpe�nostními zna�kami, p�íkazy, 

zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochran�, a to v�etn� míst, na kterých se nachází v�cné 

prost�edky požární ochrany a požárn� bezpe�nostní za�ízení, 

 

Obr. �. 3.1 – Informativní zna�ky pro v�cné prost�edky požární ochrany, požárn� 

bezpe�nostní za�ízení a sm�r cesty [4]. 
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e) pravideln� kontrolovat prost�ednictvím odborn� zp�sobilé osoby, technika požární ochrany 

nebo preventisty3 požární ochrany dodržování p�edpis� o požární ochran� a neprodlen� 

odstra�ovat zjišt�né závady,  

 Odborn� zp�sobilé osoby a technici PO jsou popsáni v kapitole 5.1. 

 Pravidelné kontroly dodržování p�edpis� o požární ochran� se zabezpe�ují formou 

preventivních požárních prohlídek a prov��ováním doklad� o pln�ní povinností, stanovených 

p�edpisy o požární ochran�. Jejich p�edm�tem je vždy zjiš�ování stavu zabezpe�ení požární 

ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, zp�sob dodržování podmínek 

požární bezpe�nosti a prov��ování doklad� o pln�ní povinností stanovených p�edpisy o 

požární ochran�. Cílem je odstranit zjišt�né závady a odchylky od nežádoucího stavu.  

Provedení preventivní požární hlídky se dokládá záznamem do požární knihy, pop�ípad� 

jiným prokazatelným zp�sobem a záznam musí být sepsán bezprost�edn� po provedení 

preventivní požární prohlídky. Podrobnosti k záznamu o preventivní požární prohlídce jsou 

uvedeny v § 12 vyhlášky o požární prevenci [3]. 

 U právnických a podnikajících fyzických osob provozujících �innost bez zvýšeného 

požárního nebezpe�í se preventivní požární prohlídky provád�jí v provozech, ve kterých se na 

pracovištích pravideln� vyskytují sou�asn� nejmén� t�i osoby v pracovním pom�ru nebo 

obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo ve�ejnost, pop�ípad� v dalších objektech 

nebo za�ízeních, pokud tak ur�í provozovatelé t�chto �inností. V objektech a za�ízeních, kde 

jsou provozovány �innosti bez zvýšeného požárního nebezpe�í, se preventivní požární 

prohlídky provád�jí ve lh�t� nejmén� jednou za rok. U �inností se zvýšeným požárním 

nebezpe�ím a s vysokým požárním nebezpe�ím se provád�jí ve všech objektech a za�ízeních. 

V objektech a za�ízeních, kde jsou provozovány �innosti se zvýšeným požárním nebezpe�ím, 

se preventivní požární prohlídky provád�jí ve lh�t� nejmén� jednou za 6 m�síc�. V objektech 

a za�ízeních, kde jsou provozovány �innosti s vysokým požárním nebezpe�ím, se preventivní 

požární prohlídky provád�jí ve lh�t� nejmén� jednou za 3 m�síce [3].  

f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly pln�ní povinností na úseku 

požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se 

                                                
3 kvalifikovaný pracovník, který provádí kontrolu protipožárních opat�ení, stavu hasebních prost�edk�, p�ístroj� 
a materiál� v organizaci [22]. 
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k zabezpe�ování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lh�tách splnit 

jím uložená opat�ení, 

Požární kontroly mohou být trojího druhu: 

� komplexní kontrola – prov��uje celkový stav zabezpe�ení zákonných povinností na 

úseku požární ochrany, 

� tematická kontrola – prov��uje stav zabezpe�ení požární ochrany ve vybraných 

oblastech, které si ur�í orgán státního požárního dozoru, 

� kontrolní dohlídka – prov��uje pln�ní uložených opat�ení a odstran�ní nedostatk� 

zjišt�ných p�i komplexních a tematických kontrolách [2]. 

 Povinnost oznámení kontroly je pouze v p�ípad� komplexní kontroly, jak uvádí 

vyhláška o požární prevenci. P�i ostatních kontrolách není povinen orgán státního požárního 

dozoru tyto kontroly p�edem oznamovat. 

 Z provedených požárních kontrol se vyhotovuje zápis, který je projednán se 

statutárním zástupcem právnické nebo podnikající fyzické osoby, pop�ípad� jejím 

odpov�dným zástupcem. Ten je povinen podat orgánu státního požárního dozoru písemnou 

zprávu ve stanoveném termínu o odstran�ní závad uvedených v zápise z požární kontroly [2]. 

Další náležitosti vztahující se k požárním kontrolám jsou uvedeny v § 45 vyhlášky o požární 

prevenci. 

 Za porušování povinností stanovených p�edpisy o požární ochran� m�že být uložena 

pokuta. P�íklady porušení p�edpis� a výše pokut jsou uvedeny v § 76 zákona o požární 

ochran�. 

g) poskytovat bezúplatn� orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k 

provedení požárn� technické expertizy ke zjišt�ní p�í�iny vzniku požáru, 

 V § 14 vyhlášky o požární prevenci je uveden postup p�i poskytování ur�ených 

výrobk�. Právnické a podnikající fyzické osoby poskytují orgánu státního požárního dozoru 

na základ� jeho požádání výrobky nebo vzorky, které slouží k provedení požárn� technické 

expertizy ke zjišt�ní p�í�iny vzniku požáru. Další náležitosti jsou uvedeny ve zmi�ovaném § 

14. 
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h) bezodkladn� oznamovat územn� p�íslušnému opera�nímu st�edisku hasi�ského 

záchranného sboru kraje každý požár vzniklý p�i �innostech, které provozují, nebo v 

prostorách, které vlastní nebo užívají, 

i) právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. P�i spalování 

ho�lavých látek na volném prostranství jsou povinny, se z�etelem na rozsah této �innosti, 

stanovit opat�ení proti vzniku a ší�ení požáru. Spalování ho�lavých látek na volném 

prostranství v�etn� navrhovaných opat�ení jsou povinny p�edem oznámit územn� p�íslušnému 

hasi�skému záchrannému sboru kraje, který m�že stanovit další podmínky pro tuto �innost, 

pop�ípad� m�že takovou �innost zakázat, 

Další podmínky stanovené § 7 zákona o požární ochran�: 

j) vlastník nebo uživatel zdroj� vody pro hašení požár� je povinen tyto zdroje udržovat v 

takovém stavu, aby bylo umožn�no použití požární techniky a �erpání vody pro hašení 

požár�, 

k) vlastník nebo uživatel les� v souvislých lesních porostech o celkové vým��e v�tší než 50 

hektar� je povinen zabezpe�it v dob� zvýšeného nebezpe�í vzniku požáru opat�ení pro v�asné 

zjišt�ní požáru v lesích a proti jeho rozší�ení pomocí hlídkové �innosti s pot�ebným 

množstvím sil a prost�edk� požární ochrany, pokud tak neu�iní Ministerstvo zem�d�lství 

podle zvláštního zákona4 [1]. 

����"����#�$�
�����������������!�$��
���%!�!�&������� ����
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 Právnické a podnikající fyzické osoby, které provozují �innosti se zvýšeným a 

s vysokým požárním nebezpe�ím jsou dále povinny, zejména ve smyslu § 6, §13, § 15 a § 16 

zákona o požární ochran�: 

a) stanovit organizaci zabezpe�ení požární ochrany s ohledem na požární nebezpe�í 

provozované �innosti,  

                                                
4 § 46 písm. g) a i) zákona �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� (lesní zákon), ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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b) prokazatelným zp�sobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpe�nosti 

provozovaných �inností, p�ípadn� technologických postup� a za�ízení, nejsou-li podmínky 

provozování �inností a zabezpe�ování údržby a oprav za�ízení stanoveny zvláštním právním 

p�edpisem,  

 Zp�sob ur�ení podmínek požární bezpe�nosti u �inností se zvýšeným požárním 

nebezpe�ím je uveden v § 15 vyhlášky o požární prevenci. P�i stanovování podmínek požární 

bezpe�nosti se k prostorám, objekt�m a pracovištím p�i�adí charakteristiky, podle kterých jsou 

definovány �innosti se zvýšeným požárním nebezpe�ím (§4 odst. 2 zákona o požární 

ochran�). Dále se vyhodnocují specifika, stanovená v § 15 odst. 2 vyhlášky o požární 

prevenci. Na základn� tohoto vyhodnocení se stanoví podmínky požární bezpe�nosti. 

 Podmínky požární bezpe�nosti se poté zapracují do p�íslušných druh� požární 

dokumentace, stanovených v § 27 vyhlášky o požární prevenci. 

 Za rozsah a zp�sob stanovení podmínek požární bezpe�nosti odpovídá zpracovatel 

(osoba odborn� zp�sobilá nebo technik požární ochrany), p�i�emž vychází ze stavu 

v�deckých a technických poznatk� známých v dob� jejich stanovení. Za spln�ní tohoto 

požadavku se považuje dodržení podmínek stanovených normativními požadavky5 [2]. 

c) zajiš�ovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických za�ízení zp�sobem a 

ve lh�tách stanovených podmínkami požární bezpe�nosti nebo výrobcem za�ízení,  

d) stanovit z hlediska požární bezpe�nosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob 

pov��ených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických za�ízení, 

pokud to není stanoveno zvláštními právními p�edpisy6, a zabezpe�it provád�ní prací, které by 

mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s p�íslušnou kvalifikací,  

e) mít k dispozici požárn� technické charakteristiky vyráb�ných, používaných, 

zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiál� pot�ebné ke stanovení preventivních 

opat�ení k ochran� života a zdraví osob a majetku,  

                                                
5 Nap�íklad �SN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla, �SN 65 0201 Ho�lavé kapaliny - 
Provozovny a sklady. 

6 Nap�íklad vyhláška �. 50/1978 Sb., o odborné zp�sobilosti v elektrotechnice. 
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f) z�ídit preventivní požární hlídku v prostorách, ve kterých se vyskytují nejmén� t�i 

zam�stnanci, pokud provozují �innost se zvýšeným požárním nebezpe�ím a v p�ípad�, kdy tak 

stanoví na�ízení kraje nebo obecn� závazná vyhláška, 

 Preventivní požární hlídka dohlíží na dodržování p�edpis� o požární ochran� a v 

p�ípad� vzniku požáru provádí nutná opat�ení k záchran� ohrožených osob, p�ivolává 

jednotku požární ochrany a zú�ast�uje se likvidace požáru [1]. 

g) zpracovávat p�edepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky v ní stanovené a 

udržovat ji v souladu se skute�ným stavem, 

h) zabezpe�it pravidelné školení pro zam�stnance o požární ochran� a odbornou p�ípravu 

zam�stnanc�, kte�í jsou za�azeni do preventivních požárních hlídek a také preventist� požární 

ochrany [1]. 

����� ��
�������� ���������!� $��
���%!�!� &������� �� 
)���'( � $�� ��!( �

�����$�&!( ��

 Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují �innosti s vysokým 

požárním nebezpe�ím, jsou ve smyslu § 6 a zákona o požární ochran�, dále povinny 

prost�ednictvím odborn� zp�sobilé osoby zabezpe�it posouzení požárního nebezpe�í z 

hlediska ohrožení osob, zví�at a majetku a pln�ní dalších povinností na úseku požární 

ochrany. Posouzení požárního nebezpe�í obsahuje náležitosti jmenovaného zákonného 

ustanovení [1]. 

 Zp�sob posuzování požárního nebezpe�í �inností s vysokým požárním nebezpe�ím je 

p�edm�tem § 16 vyhlášky o požární prevenci. Posouzení požárního nebezpe�í pat�í mezi 

dokumentaci požární ochrany a její sou�ásti jsou uvedeny v § 29 vyhlášky o požární prevenci. 

Posouzení požárního nebezpe�í se p�edkládá ke schválení orgánu státního požárního dozoru 

p�ed zahájením provozované �innosti. 

 Zm�ní-li se charakter, podmínky nebo rozsah provozované �innosti s vysokým 

požárním nebezpe�ím, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby bez zbyte�ného 

odkladu uv�domí písemn� o této skute�nosti orgán státního požárního dozoru a podle jeho 

pokyn� posouzení požárního nebezpe�í doplní, p�epracují nebo p�edloží ke schválení nové 
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posouzení požárního nebezpe�í. Opat�ení a lh�ty vyplývající ze schváleného posouzení 

požárního nebezpe�í jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny plnit [1]. 

 Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující �innosti s vysokým požárním 

nebezpe�ím jsou povinny z�ídit preventivní požární hlídku v prostorách, ve kterých se 

vyskytují nejmén� t�i zam�stnanci nebo pokud tak stanoví na�ízení kraje nebo obecn� závazná 

vyhláška obce. Dále jsou povinny zpracovávat p�edepsanou dokumentaci požární ochrany, 

plnit podmínky v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skute�ným stavem. Mají povinnost 

zabezpe�it pravidelné školení zam�stnanc� o požární ochran�, odbornou p�ípravu 

zam�stnanc� za�azených do preventivních požárních hlídek a také preventist� požární 

ochrany [1]. 

��*��+���( �������$�� ��!�������)�

 Druhy dokumentace požární ochrany jsou uvedeny v § 27 vyhlášky o požární 

prevenci. Stanovují se jí podmínky požární bezpe�nosti provozovaných �inností a prokazuje 

se jí pln�ní n�kterých povinností, které jsou stanoveny p�edpisy o požární ochran�. 

Dokumentaci zpracovávají organizace dle kategorie a rozsahu provozovaných �inností. 

Zp�sob vedení dokumentace požární ochrany je specifikován v § 40 vyhlášky o požární 

prevenci. Jednotlivé druhy dokumentace jsou obsaženy v p�íloze �. 1. 

��#��$��%�������&�����'���������( )��� *�����+����� ���)�

 Právnické a podnikajících fyzické osoby provozující �innosti se zvýšením a vysokým 

požárním nebezpe�ím jsou povinny zabezpe�it pravidelné školení zam�stnanc� o požární 

ochran� a odbornou p�ípravu zam�stnanc� za�azených do preventivních požárních hlídek, 

jakož i preventist� požární ochrany, jak je uvedeno v § 16 zákona o požární ochran�. 

Povinnost školení se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném 

obdobném pom�ru7. Školení se provádí zvláš� pro vedoucí zam�stnance a zvláš� pro ostatní 

zam�stnance. Pro fyzické osoby, které se p�íležitostn� zdržují na pracovištích, se školení 

zabezpe�uje, jestliže jde o �innosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpe�ím, nebo 

p�icházejí do styku s t�mito �innostmi [1]. Další podmínky stanovuje zmi�ovaný §16. 

 

                                                
7 Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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Školení zam�stnanc� o požární ochran� (§ 23 vyhlášky o požární prevenci) 

 Školení se provádí p�i nástupu do zam�stnání a p�i každé zm�n� pracovišt� nebo 

pracovního za�azení zam�stnance, pokud se tím m�ní i obsah skute�ností p�edchozího školení 

o požární ochran�. Školení se opakuje nejmén� jednou za 2 roky a obsahuje seznámení  

� s organizací a zajišt�ním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími 

z p�edpis� o požární ochran�, 

� s požárním nebezpe�ím vznikajícím p�i �innostech provozovaných právnickou nebo 

podnikající fyzickou osobou v míst� výkonu zam�stnance, 

� s požárním �ádem, s požárními poplachovými sm�rnicemi, pop�ípad� s požárním 

evakua�ním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární 

bezpe�nosti p�i �innostech vykonávaných na pracovišti, 

� se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických za�ízení v 

p�ípad� požáru, 

� se zajišt�ním požární ochrany v dob� sníženého provozu a v mimopracovní dob�, 

� s rozmíst�ním a se zp�sobem použití v�cných prost�edk� požární ochrany na 

pracovišti, 

� s funkcí, pop�ípad� zp�sobem obsluhy požárn� bezpe�nostních za�ízení na pracovišti 

[2]. 

Školení vedoucích zam�stnanc� obsahuje skute�nosti uvedené výše, týkající se všech jimi 

�ízených zam�stnanc� a provádí se p�i nástupu do funkce, opakuje se nejmén� jednou za 3 

roky. 

Školení osob pov��ených zabezpe�ováním požární ochrany v dob� sníženého provozu a 

v mimopracovní dob� se zabezpe�uje p�ed zahájením jejich �innosti a opakuje se nejmén� 

jednou za rok. 

Školení osob, které vykonávají �innosti se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpe�ím 

na pracovištích právnických nebo podnikajících fyzických osob a nejsou k nim v 

pracovním pom�ru, nebo v obdobném pracovním vztahu, se provádí v rozsahu školení 

zam�stnanc� [2]. 
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Odborná p�íprava zam�stnanc� za�azených do preventivních požárních hlídek  

 Provádí se p�ed zahájením �inností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpe�ím. 

Provádí se nejmén� jednou za rok u opakujících se �inností [2]. Ostatní náležitosti jsou 

obsahem § 24 vyhlášky o požární prevenci. 

Odborná p�íprava preventist� požární ochrany 

 Odborná p�íprava preventist� požární ochrany se provádí p�ed zahájením jejich 

�innosti a opakuje se nejmén� jednou za rok, obsah p�ípravy je uveden v § 25 odst. 2. 

vyhlášky o požární prevenci. 

 Stanovení rozsahu a obsahu školení zam�stnanc�, odborné p�ípravy preventivních 

požárních hlídek a preventist� požární ochrany je stanoveno v § 26 vyhlášky o požární 

prevenci. Rozsah a obsah školení zam�stnanc�, odborné p�ípravy preventivních požárních 

hlídek a odborné p�ípravy preventist� požární ochrany ur�uje právnická nebo podnikající 

fyzická osoba tematickým plánem a �asovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné 

p�ípravy musí odpovídat vykonávaným �innostem a pracovnímu za�azení zam�stnanc�. 

Znalosti získané p�i školení zam�stnanc�, odborné p�íprav� preventivních požárních hlídek a 

odborné p�íprav� preventist� požární ochrany se ov��ují v rozsahu a zp�sobem ur�eným v 

dokumentaci požární ochrany (nap�. § 36 vyhlášky o požární prevenci) [2]. 

��,����� �)��� ��!��$� 
)���%�%����$-�����������.�����$�� ��!�������)�

 Správními ú�ady na úseku požární ochrany jsou Ministerstvo vnitra a Hasi�ský 

záchranný sbor kraje. Tyto ú�ady vykonávají mimo jiné �innosti, které se vztahují 

k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, jak je uvedeno v �ásti druhé zákona o 

požární ochran�. Kontrolní �innost na úseku PO provádí státní požární dozor. Podrobnosti 

jsou vymezeny op�t v �ásti druhé zákona o požární ochran�.  
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Graf �. 3.1 – Po�et kontrolních akcí provedených orgány státního požárního dozoru [5]. 

Kontrolní akce 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Komplexní kontroly 868 1407 1450 1159 1463 1398 
Tematické kontroly 5256 5598 6394 6953 7072 8731 
Kontrolní dohlídky 921 2097 2884 3664 3462 3964 

Celkem 7683 9784 11418 13081 12949 14658 
 

Tabulka �. 3.1 – Kontrolní �innost státního požárního dozoru v letech 2001 – 2006 [5]. 

��/�� ��
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 Podmínky požární bezpe�nosti �inností, u nichž hrozí nebezpe�í vzniku požáru, 

mohou být stanoveny i dalšími právními p�edpisy, vydanými podle § 24 odst. 2 zákona o 

požární ochran�. Tento typ p�edpis� pr��ezov� dotvá�í specifikaci, p�ípadn� kvantifikaci 

podmínek požární bezpe�nosti v ur�ených oblastech. Uvedený systém se vztahuje, jak bylo 

uvedeno, zejména k povinnostem, vyjád�eným v zákon� o požární ochran� [3]. 

 Takovým p�edpisem je vyhláška �. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 

bezpe�nosti p�i sva�ování a nah�ívání živic v tavných nádobách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Obsahem vyhlášky jsou mimo jiné podmínky, které je nutno splnit pro zahájení sva�ování (§ 

3), podmínky po skon�ení sva�ování (§ 4) a postupy p�i sva�ování kovových a nekovových 

materiál� a další. Rozsah zvláštních požárn� bezpe�nostních opat�ení je uveden v p�íloze �. 1 

k uvedené vyhlášce. 
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 Z dalších právních p�edpis� je možno uvést také nov� vzniklou vyhlášku �. 23/2008 

Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Vyhláška stanovuje technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provád�ní a užívání 

stavby.  

 Podmínky požární bezpe�nosti jsou vždy závislé na konkrétním druhu �innosti, 

kterým se daná právnická, nebo podnikající fyzická osoba zabývá. M�že se jednat nap�íklad o 

sva�ování, jak bylo uvedeno výše, pak se postupuje podle uvedené vyhlášky. M�že jít také o 

�innosti, jejichž postupy a zásady jsou vymezeny v jiných p�edpisech. Mezi tyto bezesporu 

pat�í �eské technické normy. Požadavky v nich stanovené se vztahují k r�zným druh�m 

�inností, nap�íklad projektování, instalace, provoz, skladování, p�eprav� �i užívání. Vzhledem 

k množství a obsahu t�chto norem vztaženým k požární ochran� jsou jen zmín�ny, n�které 

z nich jsou uvedeny v p�íloze �. 3 spolu s dalšími právními p�edpisy.  

�
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 Samoz�ejmostí všech zam�stnavatel� by m�la být snaha, aby práce byla vykonávána 

za podmínek neohrožující životy a zdraví. Tento požadavek má n�kolik aspekt�. A� už jde o 

aspekt morální – není v�tší hodnoty než život a zdraví �lov�ka, tak právní – �ada 

mezinárodních úmluv a právních p�edpis� EU, a také právních p�edpis� �R, v�nujících této 

problematice velkou pozornost. Tyto právní p�edpisy mají chránit zam�stnance p�ed 

pracovními úrazy a nemocemi z povolání, vytvá�et bezpe�né pracovní podmínky a pomáhat 

v prevenci rizik p�i práci. V poslední �ad� také jde o aspekt ekonomický – pé�e o bezpe�nou 

práci je nákladná, d�sledky úspory v tomto sm�ru jsou však zpravidla v kone�né fázi mnohem 

dražší a následky neodvratitelné. Ekonomický aspekt lze chápat i jinak – pro zam�stnavatele 

je nevýhodné, aby pracovní síla byla v d�sledku úraz� a nemocí z povolání vy�azována 

z pracovního procesu a musela být v�tšinou za v�tší náklady nahrazována [6]. 

 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci bývá �asto chápána p�íliš úzce, jako problém 

mezi zam�stnavateli a zam�stnanci. Právem stanovené povinnosti a zásahy státních orgán� p�i 

jejich porušování bývají ozna�ovány jako omezování podnikání, státní byrokratizmus a 

podobn�. Pracovní úrazy a nemoci z povolání p�itom zp�sobují každoro�n� mnohamiliardové 

ztráty, a to nejen p�ímo zam�stnavatel�m a zam�stnanc�m, ale mají dopad i pro nemocenské, 

zdravotní a sociální pojišt�ní, ovliv�ují vývoj zam�stnanosti, životní podmínky a prost�edí. 

Porušení p�edpis� o bezpe�né práci však již mnohokrát zp�sobilo vážnou nehodu, rozsáhlý 

požár �i ekologickou katastrofu. Bezpe�nost práce proto není soukromou záležitostí, je v�cí 

ve�ejného zájmu. Tak ji chápe vysp�lá Evropa a tak ji musí chápat i zam�stnavatelé, 

zam�stnanci a všichni zú�astn�ní [6]. 

*����4'���( ����$�&������$� �����%�%!�( !����
�2!���!�

 V oblasti BOZP jako i jinde se setkáváme s pojmem personální �ízení, také personální 

management. Jeho cílem je využívání a ovliv�ování lidského �initele v zájmu cíl� firmy �i 

instituce. Je nepochybné, že lidský �initel je jedním z nejvýznamn�jších faktor� ovliv�ujících 

úsp�šnost �i neúsp�šnost podnik�, p�i�emž jeho význam se neustále zvyšuje [6].  

 V poslední dob� se �asto využívá pojem �ízení lidských zdroj�. Je chápáno jako lépe 

propracovaná forma personálního managementu, využívajícího komplexní postupy, zejména 



28 

 

jeho propojení s ostatními oblastmi �ízení, a zahrnující tak i odpov�dnost liniových manažer� 

na �ízení personálních aktivit a ú�asti zam�stnanc� a jejich zástupc� v rámci sociálního 

dialogu [6]. 

 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci je tedy bezpochyby mimo jiné sou�ástí 

personálního �ízení – �ízení lidských zdroj�. Pojmov� lze BOZP vymezit jako souhrn 

právních, organiza�ních, technických, technologických, zdravotních, hygienických, 

výchovných a dalších opat�ení, jejichž cílem je dosažení takového stavu pracoviš�, 

pracovního prost�edí a výkonu práce, p�i n�mž nebude docházet k pracovním úraz�m, 

nemocem z povolání a ani k jinému ohrožení zdraví a naopak bude dosahováno zkvalitn�ní 

pracovního prost�edí a pracovního života. Z hlediska subjektivního je pak BOZP souhrnem 

individuálních práv a povinností jednotlivých zam�stnanc� a jejich zam�stnavatel�, ve vztahu 

k výkonu konkrétní práce na konkrétním pracovišti [6]. 

 Bezpe�nost práce je nutno v rámci personálního managementu pojímat zejména jako 

sou�ást pé�e o zam�stnance, také ozna�ovanou jako podniková sociální politika. Systémov� 

do podnikové sociální politiky pat�í netechnologická opat�ení, zejména vybavení zam�stnanc� 

OOPP, v�etn� pracovních od�v� a obuvi, mycími, �istícími a dezinfek�ními prost�edky, 

poskytování ochranných nápoj�, úprava pracovního prost�edí k zajišt�ní hygieny práce, 

závodní preventivní pé�e. Krom� toho se BOZP promítá do další stránky personálního �ízení 

– pé�e o odborný rozvoj – kvalifikaci zam�stnanc�, která je významným nástrojem prevence i 

v oblasti bezpe�nosti práce. Do BOZP ovšem spadají i technická a technologická opat�ení. 

Mezi ty pat�í úpravy stroj�, nástroj�, p�ístroj� a technologických postup� tak, aby nedošlo 

k ohrožení život� a zdraví zam�stnanc�. Tyto aspekty již p�ekra�ují hranice tradi�n� 

chápaného klasického personálního �ízení, jsou však sou�ástí jeho moderní formy – �ízení 

lidských zdroj�. V n�m jde o to, že p�i ovliv�ování jakýchkoliv stránek chodu organizace je 

nutné v první �ad� myslet na dopad p�íslušných proces� na lidi [6]. U BOZP tento p�ístup 

vyjad�uje nejvýznamn�jší právní p�edpis, který tuto oblast upravuje – zákon �. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, jehož hlavní �ásti týkající se BOZP budou 

uvedeny dále. 

Sou�ásti BOZP [6] 

� Bezpe�nost práce 
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� Vytvá�ení a ochrana zdravých pracovních podmínek, v�etn� hygieny práce  

� Posuzování zdravotní zp�sobilosti zam�stnanc� k práci  

 Obr. 4.1. - Mechanizmy, které mohou ovlivnit úrove� BOZP [23]. 
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 V �ásti páté zákoníku práce – Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci je obsažena 

základní právní úprava práv a povinností zam�stnavatel� a zam�stnanc�. Technické aspekty, 

které vyplývají z práva evropských spole�enství, upravuje zákon o BOZP. Hlava první 

zmi�ované �ásti páté upravuje p�edcházení ohrožení života a zdraví p�i práci. V § 101 stojí: 

1. Zam�stnavatel je povinen zajistit bezpe�nost a ochranu zdraví zam�stnanc� p�i práci s 

ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 

práce. 

2. Pé�e o bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci uložená zam�stnavateli je nedílnou a 

rovnocennou sou�ástí pracovních povinností vedoucích zam�stnanc� na všech 

stupních �ízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. 

 V § 302 zákoníku práce je mimo jiné p�ímo uvedena povinnost vedoucích 

zam�stnanc� vytvá�et p�íznivé pracovní podmínky a zajiš�ovat bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci. Pokud to vedoucí zam�stnanec nedodrží, porušuje tedy své pracovní podmínky. 

3. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zam�stnanci dvou a více zam�stnavatel�, jsou 

zam�stnavatelé povinni vzájemn� se písemn� informovat o rizicích a p�ijatých 

opat�eních k ochran� p�ed jejich p�sobením, která se týkají výkonu práce a pracovišt�, 

a spolupracovat p�i zajiš�ování bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci pro všechny 

zam�stnance na pracovišti. Na základ� písemné dohody zú�astn�ných zam�stnavatel� 

touto dohodou pov��ený zam�stnavatel koordinuje provád�ní opat�ení k ochran� 

bezpe�nosti a zdraví zam�stnanc� a postupy k jejich zajišt�ní. 

 Uvedené ustanovení se týká všech p�ípad�, kdy na jednom pracovišti p�sobí 

více firem �i organizací. Nejsložit�jší bývá situace na velkých staveništích. Pro n� 

byla z�ízena funkce koordinátora BOZP na staveništi (§ 14 zákona o BOZP). 

4. Povinnost zam�stnavatele zajiš�ovat bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci se vztahuje 

na všechny fyzické osoby, které se s jeho v�domím zdržují na jeho pracovištích. 

5. Náklady spojené se zajiš�ováním bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci hradí 

zam�stnavatel. Tyto náklady nesm�jí být p�enášeny p�ímo ani nep�ímo na 

zam�stnance [7]. 
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 V dnešní dob� se do pop�edí všech subjekt� pracovního procesu v rámci BOZP 

dostává problematika prevence rizik. Prevence rizik spo�ívá ve zjiš�ování a vyhodnocování 

všech rizik, která se na pracovišti mohou vyskytovat, a� už jde o strojní za�ízení, nebezpe�né 

látky, zavád�ní nových technologií a další. Problematika prevence rizik je zahrnuta v § 102 

zákoníku práce. 

1. Zam�stnavatel je povinen vytvá�et bezpe�né a zdraví neohrožující pracovní prost�edí a 

pracovní podmínky vhodnou organizací bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a 

p�ijímáním opat�ení k p�edcházení rizik�m. 

2. Prevencí rizik se rozumí všechna opat�ení vyplývající z právních a ostatních p�edpis� 

k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a z opat�ení zam�stnavatele, která 

mají za cíl p�edcházet rizik�m, odstra�ovat je nebo minimalizovat p�sobení 

neodstranitelných rizik. 

3. Zam�stnavatel je povinen soustavn� vyhledávat nebezpe�né �initele a procesy 

pracovního prost�edí a pracovních podmínek, zjiš�ovat jejich p�í�iny a zdroje. Na 

základ� tohoto zjišt�ní vyhledávat a hodnotit rizika a p�ijímat opat�ení k jejich 

odstran�ní a provád�t taková opat�ení, aby v d�sledku p�ízniv�jších pracovních 

podmínek a úrovn� rozhodujících faktor� práce dosud za�azené podle zvláštního 

právního p�edpisu jako rizikové mohly být za�azeny do kategorie nižší. K tomu je 

povinen pravideln� kontrolovat úrove� bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, 

zejména stav výrobních a pracovních prost�edk� a vybavení pracoviš� a úrove� 

rizikových faktor� pracovních podmínek, a dodržovat metody a zp�sob zjišt�ní a 

hodnocení rizikových faktor�. 

4. Není-li možné rizika odstranit, je zam�stnavatel povinen je vyhodnotit a p�ijmout 

opat�ení k omezení jejich p�sobení tak, aby ohrožení bezpe�nosti a zdraví 

zam�stnanc� bylo minimalizováno. P�ijatá opat�ení jsou nedílnou a rovnocennou 

sou�ástí všech �inností zam�stnavatele na všech stupních �ízení. O vyhledávání a 

vyhodnocování rizik a o p�ijatých opat�eních vede zam�stnavatel dokumentaci. 

5. P�i p�ijímání a provád�ní technických, organiza�ních a jiných opat�ení k prevenci rizik 

vychází zam�stnavatel ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí 
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� omezování vzniku rizik, 

� odstra�ování rizik u zdroje jejich p�vodu, 

� p�izp�sobování pracovních podmínek pot�ebám zam�stnanc� s cílem omezení 

p�sobení negativních vliv� práce na jejich zdraví, 

� nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními 

postupy, 

� nahrazování nebezpe�ných technologií, výrobních a pracovních prost�edk�, 

surovin a materiál� mén� nebezpe�nými nebo mén� rizikovými, v souladu s 

vývojem nejnov�jších poznatk� v�dy a techniky, 

� omezování po�tu zam�stnanc� vystavených p�sobení rizikových faktor� 

pracovních podmínek p�ekra�ujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik 

na nejnižší po�et nutný pro zajišt�ní provozu, 

� plánování p�i provád�ní prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztah� a vlivu pracovního prost�edí, 

� p�ednostní uplat�ování prost�edk� kolektivní ochrany8 p�ed riziky oproti 

prost�edk�m individuální ochrany (OOPP), 

� provád�ní opat�ení sm��ujících k omezování úniku škodlivin ze stroj� a 

za�ízení, 

� udílení vhodných pokyn� k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

6. Zam�stnavatel p�ijímá opat�ení pro p�ípad zdolávání mimo�ádných událostí, jako jsou 

havárie, požáry a povodn�, jiná vážná nebezpe�í a evakuace zam�stnanc� v�etn� 

pokyn� k zastavení práce a k okamžitému opušt�ní pracovišt� a odchodu do bezpe�í. 

P�i poskytování první pomoci spolupracuje se za�ízením poskytujícím závodní 

preventivní pé�i. Zam�stnavatel je povinen zajistit a ur�it podle druhu �innosti a 

velikosti pracovišt� pot�ebný po�et zam�stnanc�, kte�í organizují poskytnutí první 

pomoci, zajiš�ují p�ivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasi�ského 
                                                
8 technická, technologická a organiza�ní opat�ení a povinnosti, které vyplývají z bezpe�nostních p�edpis� nebo 
norem, kde jsou stanoveny bezpe�nostní minima (nap�. zábradlí, poklopy, kryty a další) [6]. 
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záchranného sboru �eské republiky a Policie �eské republiky a organizují evakuaci 

zam�stnanc�. Zam�stnavatel zajistí ve spolupráci se za�ízením poskytujícím závodní 

preventivní pé�i jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizik�m 

vyskytujícím se na pracovišti. 

7. Zam�stnavatel je povinen p�izp�sobovat opat�ení m�nícím se skute�nostem, 

kontrolovat jejich ú�innost a dodržování a zajiš�ovat zlepšování stavu pracovního 

prost�edí a pracovních podmínek [7]. 

 Dle § 9 zákona o BOZP je zam�stnavatel povinen zajiš�ovat a provád�t úkoly v 

hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zam�stnance s ohledem [8] 

� na nebezpe�í ohrožení bezpe�nosti a zdraví zam�stnanc� p�i práci ve vztahu k 

p�edm�tu �innosti zam�stnavatele, 

� na základní znalosti a dovednosti zam�stnanc�, 

� na po�et zam�stnanc�, jejich odbornou p�ipravenost a jimi vykonávanou práci. 

 Úkoly v prevenci rizik m�že zam�stnavatel zajiš�ovat sám, pokud je k tomu 

zp�sobilý, nebo odborn� zp�sobilým zam�stnancem. Náležitosti odborné zp�sobilosti budou 

popsány dále. Zam�stnavatel je pak dále povinen: 

� poskytnout odborn� zp�sobilé osob� k zajiš�ování úkol� v prevenci rizik zejména 

pot�ebné prost�edky a dobu pot�ebnou k výkonu její �innosti, zvlášt� ve vztahu k 

zam�stnanc�m v pracovním pom�ru na dobu ur�itou, mladistvým zam�stnanc�m, 

t�hotným zam�stnankyním, zam�stnankyním, které kojí, nebo zam�stnankyním-

matkám dít�te do konce devátého m�síce po porodu a zam�stnanc�m agentury práce 

do�asn� p�id�leným k výkonu práce k jinému zam�stnavateli, 

� zajistit dostate�ný po�et odborn� zp�sobilých osob, 

� poskytnout odborn� zp�sobilé osob� dokumentaci a pot�ebné informace, 

� poskytnout odborn� zp�sobilé osob� písemnosti týkající se pracovních úraz� a nemocí 

z povolání a pot�ebnou sou�innost p�i p�edcházení ohrožení života a zdraví, k p�ijetí 

ochranných opat�ení a p�i výb�ru a volb� ochranných za�ízení [8]. 



34 

 

 Pokud zam�stnavatel zam�stnává nejvýše 25 zam�stnanc�, m�že zajiš�ovat úkoly 

v prevenci rizik sám, pokud má k tomu pot�ebné znalosti. Má-li 26 - 500 zam�stnanc�, m�že 

úkoly v prevenci rizik zajiš�ovat op�t sám, je-li k tomu odborn� zp�sobilý, nebo jednou �i 

více odborn� zp�sobilými osobami. P�i více jak 500 zam�stnancích zajiš�uje tyto úkoly vždy 

jednou nebo více odborn� zp�sobilými osobami [8]. Problematika odborn� zp�sobilých osob 

bude rozvedena v kapitole 5.2.  

Identifikace a hodnocení rizik 

 Ú�elem identifikace a hodnocení rizik v organizaci je vytvo�it podklady, které umožní 

stanovit opat�ení pro ochranu bezpe�nosti a zdraví zam�stnanc�. Tento proces má za cíl 

rizik�m p�edcházet, je-li to možné je odstra�ovat, nebo snižovat jejich výskyt na nejnižší 

možnou úrove�, pokud se jedná o rizika, která jsou neodstranitelná. Samotné riziko m�žeme 

definovat z hlediska BOZP jako pravd�podobnost, závažnou nebo zanedbatelnou, že 

zam�stnanci nebo osoby zdržující se na pracovišti s v�domím zam�stnavatele budou ohroženy 

nebezpe�ím, které p�edstavuje �initele (stroj, systém práce, chemická látka atd.), který m�že 

zp�sobovat škodu �i újmu na zdraví nebo majetku. Identifikace rizik tedy p�edstavuje proces 

zjiš�ování existence nebezpe�í a definování jeho charakteristik, hodnocení rizika pak proces 

posouzení velikosti rizika a jeho p�ijatelnosti �i nep�ijatelnosti vzhledem ke zdraví a 

bezpe�nosti pracovníka [24].  

P�i procesu identifikace a hodnocení rizika se m�že postupovat podle t�chto krok� [24]: 

1. Vymezit pracovní systém a zpracovat seznam �inností (sb�r dostupných informací) 

� zpracování seznamu míst a prostor� v pracovním systému a p�i�adit k t�mto 

míst�m a prostor�m p�ehled (seznam) �inností. 

2. Vyhledat (identifikovat) nebezpe�í 

� ke každému pracovnímu místu, p�ípadn� �innosti, se p�i�adí nebezpe�í nebo 

nebezpe�ná situace, která m�že nastat a posoudí se, kdo m�že být nebezpe�ím 

ohrožen a jak k tomu m�že dojít. 

3. Stanovit a ohodnotit rizika 
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� vyhodnotit rizika vyplývající z identifikovaných nebezpe�í a rozhodnout, zda 

jsou existující preventivní opat�ení dosta�ující nebo zda jsou pot�ebná další 

opat�ení. P�i stanovování rizik se posuzuje jak závažnost možného poškození, 

tak i pravd�podobnost, se kterou k poškození m�že dojít. Podstata hodnocení 

rizik spo�ívá v rozhodnutí, zda je riziko p�ijatelné a pokud ne, jaká opat�ení se 

musejí realizovat k jeho odstran�ní nebo alespo� omezení na p�ijatelnou míru. 

4. Odstranit / omezit rizika 

� cílem opat�ení je zajistit podmínky, které odstraní rizika u zdroje jejich p�vodu 

nebo omezí jejich p�sobení tak, aby bylo ohrožení zam�stnanc� 

minimalizováno. 

5. Vyhodnotit zdravotní rizika (kategorizace prací) 

� vyhledání zdravotních rizik a návrh za�azení prací do kategorií. 

6. Pravidelné hodnocení rizik 

Hodnocení rizik provádíme vždy:  

� p�ed uvedením nového za�ízení p�ípadn� pracovišt� do užívání (výchozí 

vyhodnocení rizik), 

� jako kontrolu po provedení nebezpe�ných opat�ení,  

� po každé zm�n�, která mohla mít vliv na bezpe�nost práce,  

� po nehod� / úrazu,  

� a samoz�ejm� prevenci rizik provádíme v návaznosti na události, jakými jsou, 

nap�íklad pracovní úraz, návrh zástupce zam�stnanc� pro BOZP, zjišt�ní 

orgán� Inspekce práce nebo ochrany ve�ejného zdraví nebo závazný pokyn 

p�íslušného odborového orgánu. 

7. Projednání zjišt�ných rizik se zam�stnanci 

� školení, seznámení s výsledky hodnocení rizik, dotazování samotných 

zam�stnanc�.  
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 Pro hodnocení rizik existuje mnoho metod, mezi které nap�íklad pat�í Check 

List (kontrolní seznam), Safety Audit (bezpe�nostní kontrola), What – If Analysis 

(analýza toho, co se stane když), Event Tree Analysis – ETA (analýza stromu 

událostí), Fault Tree Analysis – FTA (analýza stromu poruch) a jiné. Problematikou 

rizik se zabývají také publikace, p�íru�ky nebo nap�. http://hwi.osha.europa.eu/.  

 Proces identifikace a hodnocení rizik by m�l být neustálý proces, který musí 

být provád�n p�i všech zm�nách v podniku ovliv�ujících existenci nebezpe�í a 

majících vliv na bezpe�nost a ochranu zdraví zam�stnance. 

*�������
����������( 5����
���1��

Mezi další povinnosti zam�stnavatele dle § 103 mimo jiné pat�í [7]: 

1. Nep�ipustit, aby zam�stnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náro�nost by 

neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní zp�sobilosti. 

 Vý�et zakázaných prací je obsahem § 8 zákona o BOZP. Práce, které jsou zakázány 

ženám, jsou obsaženy v § 238 zákoníku práce, zakázané práce pro mladistvé obsahuje § 246. 

Podrobn�ji se touto problematikou zabývá vyhláška �. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce 

a pracovišt�, které jsou zakázány t�hotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce 

devátého m�síce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjime�n� 

tyto práce konat z d�vodu p�ípravy na povolání, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Pracovní 

podmínky mladistvých zam�stnanc� jsou dále uvedeny v § 243, § 244, § 245 a § 247 ZP. 

2. Informovat zam�stnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce za�azena. 

 Kategorizace prací a dále povinnosti zam�stnavatele v oblasti ochrany zdraví p�i práci 

jsou zakotveny zejména v ustanovení § 37, § 40, § 41 a § 106 zákona �. 258/2000 Sb., o 

ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. Podle míry výskytu faktor�, které mohou ovlivnit zdraví zam�stnanc�, a jejich 

rizikovosti pro zdraví se práce za�azují do jedné ze �ty� kategorií. Kritéria, faktory a limity 

pro za�azení prací do kategorií jsou stanoveny ve vyhlášce �. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro za�azování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatel� biologických 

expozi�ních test�, podmínky odb�ru biologického materiálu pro provád�ní biologických 
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expozi�ních test� a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými �initeli, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. Další náležitosti s tím spojené jsou obsahem jmenovaných p�edpis�. 

3. Zajistit, aby práce v p�ípadech stanovených zvláštním právním p�edpisem vykonávali 

pouze zam�stnanci, kte�í mají platný zdravotní pr�kaz, kte�í se podrobili zvláštnímu 

o�kování nebo mají doklad o odolnosti v��i nákaze. 

4. Sd�lit zam�stnanc�m, které za�ízení závodní preventivní pé�e jim poskytuje závodní 

preventivní pé�i, a jakým druh�m o�kování a jakým preventivním prohlídkám a 

vyšet�ením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit 

zam�stnanc�m podrobit se t�mto o�kováním, prohlídkám a vyšet�ením v rozsahu 

stanoveném zvláštními právními p�edpisy nebo rozhodnutím p�íslušného orgánu 

ochrany ve�ejného zdraví. 

 Obsahem závodní preventivní pé�e je na základ� ustanovení § 35 a zákona �. 

20/1966 Sb., o pé�i o zdraví lidu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�: 

a) odborná poradenská �innost pro zam�stnavatele, zam�stnance a zástupce 

zam�stnanc�, v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody 

zam�stnanc�, zejména v záležitostech, týkajících se technologií, technického 

vybavení, výb�ru OOPP, stanovení režimu práce a odpo�inku, v�etn� rozvrhu 

pracovní doby, p�i školení zam�stnanc� v oblasti první pomoci a ochrany 

zdraví p�i práci a v obdobných záležitostech, 

b) preventivní �innost s hygienickým zam��ením, v jejímž rámci provád�jí 

pravidelný dohled na pracovištích a dalších za�ízeních podniku, vyhodnocující 

expozici zam�stnanc� rizikovým faktor�m pracovních podmínek, podílejí se 

na kategorizaci prací a vyhlašování rizikových prací a spolupracují s orgány 

státního zdravotního dozoru,  

c) preventivní �innost s klinickým zam��ením, tj. p�edepsané léka�ské 

preventivní prohlídky zam�stnanc� a poskytování první pomoci, mezi tyto 

prohlídky pat�í vstupní prohlídky (p�ed vznikem pracovního pom�ru, p�i 

zm�n� práce), dále periodické prohlídky, které jsou vázány k pracím, u nichž 

je absolvování podmínkou pro její výkon – jde o rizikové práce, práce, p�i 

nichž m�že zam�stnanec ohrozit zdraví spolupracovník� nebo obyvatelstva a 
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dále zam�stnanci, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní zp�sobilost. Mezi 

další prohlídky pat�í �adové prohlídky, mimo�ádné, výstupní a následné [6]. 

5. Zabezpe�it, aby zam�stnanci jiného zam�stnavatele vykonávající práce na jeho 

pracovištích obdrželi p�ed jejich zahájením vhodné a p�im��ené informace a pokyny k 

zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a o p�ijatých opat�eních, zejména ke 

zdolávání požár�, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v p�ípad� 

mimo�ádných událostí. 

6. Jestliže p�i práci p�ichází v úvahu expozice rizikových faktor� poškozujících plod v 

t�le matky, informovat o tom zam�stnankyn�. T�hotné zam�stnankyn�, 

zam�stnankyn�, které kojí, a zam�stnankyn� - matky do konce devátého m�síce po 

porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými ú�inky na t�hotenství, 

kojení nebo na jejich zdraví a u�init pot�ebná opat�ení, v�etn� opat�ení, která se týkají 

snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druh� psychické a fyzické zát�že 

spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochran� jejich 

bezpe�nosti nebo zdraví dít�te. Další pracovní podmínky zam�stnanky� jsou uvedeny 

v § 240 - § 242 zákoníku práce. 

7. Umožnit zam�stnanci nahlížet do evidence, která je o n�m vedena v souvislosti se 

zajiš�ováním bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

8. Zajistit zam�stnanc�m poskytnutí první pomoci. 

9. Zajistit dodržování zákazu kou�ení na pracovištích stanoveného zvláštními právními 

p�edpisy (zákon �. 379/2005 Sb., o opat�eních k ochran� p�ed škodami p�sobenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o zm�n� 

souvisejících zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) [7]. 

 Informace a pokyny je t�eba zajistit vždy p�i p�ijetí zam�stnance, p�i jeho p�evedení, 

p�eložení nebo zm�n� pracovních podmínek, zm�n� pracovního prost�edí, zavedení nebo 

zm�n� pracovních prost�edk�, technologie a pracovních postup�. O informacích a pokynech 

je zam�stnavatel povinen vést dokumentaci [7]. 

 Zam�stnavatel je povinen pro zam�stnance, který je osobou se zdravotním postižením, 

zajiš�ovat na sv�j náklad technickými a organiza�ními opat�eními, zejména pot�ebnou 
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úpravu pracovních podmínek, úpravu pracoviš�, z�ízení chrán�ných pracovních míst a dílen, 

zaškolení nebo zau�ení t�chto zam�stnanc� a zvyšování jejich kvalifikace p�i výkonu jejich 

pravidelného zam�stnání [7]. 

Školení zam�stnanc� 

 Zam�stnavatel je povinen podle § 103 odst. 2 zákoníku práce zajistit zam�stnanc�m 

školení o právních a ostatních p�edpisech k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, 

které dopl�ují jejich odborné p�edpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi 

vykonávané práce a vztahují se k rizik�m, s nimiž m�že p�ijít zam�stnanec do styku na 

pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavn� vyžadovat a kontrolovat jejich 

dodržování [7]. 

Školení se provádí vždy: 

� p�i nástupu do práce, 

� p�i zm�n� pracovního za�azení nebo druhu práce, 

� p�i zavedení nové technologie nebo zm�ny výrobních a pracovních prost�edk� nebo 

zm�n� technologických nebo pracovních postup�, 

� v p�ípadech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP [7]. 

 Zam�stnavatel ur�í obsah a �etnost školení o právních a ostatních p�edpisech k 

zajišt�ní BOZP, zp�sob ov��ování znalostí zam�stnanc� a vedení dokumentace o provedeném 

školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravideln� 

opakováno. V p�ípadech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci, musí být školení provedeno bez zbyte�ného odkladu [7]. 
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 Povinnost poskytování OOPP je zahrnuta v § 104 zákoníku práce, ve kterém je 

stanoveno, že pokud není možné rizika odstranit nebo dostate�n� omezit prost�edky 

kolektivní ochrany nebo opat�eními v oblasti organizace práce, je zam�stnavatel povinen 

poskytnout zam�stnanc�m osobní ochranné pracovní prost�edky. Osobní ochranné pracovní 

prost�edky jsou ochranné prost�edky, které musí chránit zam�stnance p�ed riziky, nesmí 
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ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit p�i výkonu práce a musí spl�ovat požadavky stanovené 

na�ízením vlády �. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prost�edky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

 V prost�edí, v n�mž od�v nebo obuv podléhá p�i práci mimo�ádnému opot�ebení nebo 

zne�išt�ní nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zam�stnavatel jako osobní ochranné 

pracovní prost�edky též pracovní od�v nebo obuv. Zam�stnavatel je povinen poskytovat 

zam�stnanc�m mycí, �isticí a dezinfek�ní prost�edky na základ� rozsahu zne�išt�ní k�že a 

od�vu. Na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za 

podmínek stanovených provád�cím právním p�edpisem, též ochranné nápoje. Osobní 

ochranné pracovní prost�edky, mycí, �isticí a dezinfek�ní prost�edky a ochranné nápoje 

poskytne zam�stnavatel zam�stnanci bezplatn� podle vlastního seznamu zpracovaného na 

základ� vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce [7]. 

 Podrobn�jší podmínky poskytování OOPP vycházející ze zákoníku práce jsou 

obsahem na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �isticích a dezinfek�ních 

prost�edk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. V na�ízení je uvedeno, které prost�edky se za 

ochranné prost�edky nepokládají, co musí spl�ovat a dále v p�íloze �. 1 tabulka pro 

vyhodnocení rizik pro výb�r a použití ochranných prost�edk�. V dalších p�ílohách jsou pak 

stanoveny jednotlivé ochranné prost�edky, práce a �innosti, které vyžadují poskytování 

osobních ochranných pracovních prost�edk� nebo doporu�ená množství mycích a �isticích 

prost�edk�. 
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 Zákoník práce v ustanovení § 105 stanoví, že zam�stnavatel je povinen objasnit 

p�í�iny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za ú�asti zam�stnance, pokud to zdravotní stav 

zam�stnance dovoluje, sv�dk� a za ú�asti odborové organizace nebo zástupce pro oblast 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a bez vážných d�vod� nem�nit stav na míst� úrazu do 

doby objasn�ní p�í�in a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zam�stnance 

jiného zam�stnavatele zam�stnavatel bez zbyte�ného odkladu uv�domí zam�stnavatele 

úrazem postiženého zam�stnance, umožní mu ú�ast na objasn�ní p�í�in a okolností vzniku 

pracovního úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasn�ní [7]. 
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 Zam�stnavatel vede knihu úraz� a v ní evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla 

zp�sobena pracovní neschopnost nebo byla zp�sobena pracovní neschopnost nep�esahující 3 

kalendá�ní dny. Dále vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, 

jejichž následkem došlo ke zran�ní zam�stnance s pracovní neschopností delší než 3 

kalendá�ní dny, nebo k úmrtí zam�stnance. Je povinen p�ijímat opat�ení proti opakování 

pracovních úraz�, vede evidenci zam�stnanc�, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která 

vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opat�ení, aby odstranil nebo minimalizoval 

rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání [7]. 

Pracovní úraz je zam�stnavatel povinen ohlásit stanoveným orgán�m a institucím a zaslat 

záznam o úrazu. Ostatní povinnosti jsou obsahem zmi�ovaného zákonného ustanovení. 

Podmínky zp�sobu evidence, hlášení a zasílání záznamu jsou v na�ízení vlády �. 494/2001 

Sb., kterým se stanoví zp�sob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o 

úrazu a okruh orgán� a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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 V § 108 zákoníku práce je stanoveno, že zam�stnanci mají právo ú�astnit se na �ešení 

otázek souvisejících s bezpe�ností a ochranou zdraví p�i práci prost�ednictvím odborové 

organizace nebo zástupce pro oblast bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci [7]. Problematika 

odborových organizací vzhledem k BOZP je �ešena v § 321 a § 322 zákoníku práce. 

 Zam�stnavatel je povinen informovat mimo jiné o zam�stnancích ur�ených k 

organizování poskytnutí první pomoci, k zajišt�ní p�ivolání léka�ské pomoci, hasi�ského 

záchranného sboru a Policie �eské republiky a k organizování evakuace zam�stnanc�, výb�ru 

a zajiš�ování závodní preventivní pé�e, o ur�ení odborn� zp�sobilé fyzické osoby k prevenci 

rizik podle zákona o BOZP a informovat o každé další záležitosti, která m�že podstatn� 

ovlivnit bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci [7]. 

 Odborová organizace nebo zástupce pro oblast bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

anebo zam�stnanci jsou povinni spolupracovat se zam�stnavatelem a s odborn� zp�sobilými 

fyzickými osobami k prevenci rizik tak, aby zam�stnavatel mohl zajistit bezpe�né a zdraví 

neohrožující pracovní podmínky a plnit veškeré povinnosti stanovené zvláštními právními 

p�edpisy a opat�eními orgán�, kterým p�ísluší výkon kontroly [7]. 
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 Zam�stnavatel je povinen organizovat nejmén� jednou v roce prov�rky bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci na všech pracovištích a za�ízeních zam�stnavatele v dohod� s 

odborovou organizací nebo zástupcem zam�stnanc� pro oblast bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci a zjišt�né nedostatky odstra�ovat [7].  

 Dále je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci zajistit školení umož�ující jim �ádný výkon jejich funkce a zp�ístupnit jim 

právní a ostatní p�edpisy k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a doklady o 

� vyhledávání a vyhodnocení rizik, opat�eních k odstran�ní rizik a k omezení jejich 

p�sobení na zam�stnance a k vhodné organizaci bezpe�nosti a ochrany zdraví 

zam�stnanc� p�i práci, 

� evidenci a hlášení pracovních úraz� a uznaných nemocí z povolání, 

� výkonu kontroly a opat�ení orgán�, kterým p�ísluší výkon kontroly nad bezpe�ností a 

ochranou zdraví p�i práci [7]. 

 Všechny náležitosti obsažené v hlav� páté zákoníku práce zde uvedeny nejsou, je brán 

z�etel na rozsah a charakter práce.  
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 V návaznosti na zákoník práce specifikuje další požadavky bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní 

dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
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 Nedílnou sou�ástí povinností zam�stnavatele jsou i požadavky na pracovišt� a 

pracovní prost�edí. Musí být zajišt�no, aby pracovišt� a pracovní prost�edí bylo pro 

zam�stnance z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví vyhovující. Jedním z p�edpis� 

upravující tuto problematiku je zmi�ovaný zákon o BOZP. V n�m je stanoveno, že 

zam�stnavatel je povinen zajistit, aby pracovišt� byla prostorov� a konstruk�n� uspo�ádána a 

vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zam�stnance z hlediska bezpe�nosti a ochrany 
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zdraví p�i práci odpovídaly bezpe�nostním a hygienickým požadavk�m na pracovní prost�edí 

a pracovišt�.  Provád�cím právním p�edpisem zákona o BOZP vztahujícím se k požadavk�m 

na pracovišt� a pracovní prost�edí je na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví p�i práci, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Druhým p�edpisem, který 

se touto problematikou zabývá je na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších 

požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. N�které 

pracovní podmínky zam�stnanc�, které je zam�stnavatel povinen plnit, jsou uvedeny v § 224 

zákoníku práce. 

N�které další právní p�edpisy k dané problematice 

� na�ízení vlády �. 480/2000 Sb., o ochran� zdraví p�ed neionizujícím zá�ením, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� 

� na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 

vibrací, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

� na�ízení vlády �. 1/2008 Sb., o ochran� zdraví p�ed neionizujícím zá�ením 

� vyhláška �. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedin�lou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup p�i ur�ení ojedin�lé a krátkodobé expozice t�chto prací, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� 
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 Zam�stnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebn� montážní 

nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v 

sou�innosti s touto osobou vybavení pracovišt� pro bezpe�ný výkon práce. Práce mohou být 

zahájeny pouze tehdy, pokud je pracovišt� náležit� zajišt�no a vybaveno [8]. Další požadavky 

kladené na BOZP na staveništi jsou uvedeny v § 3 odst. 2 zákona o BOZP, v § 14 - § 18 

zákona o BOZP, kde jsou zahrnuty další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, 

pop�ípad� fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci na staveništi, následn� pak v na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�.  



44 

 

*�*����������
�)����
'����!���$����
�!�$����2���)�����2!���!�

 V § 4 zákona o BOZP je stanovena povinnost, aby stroje, technická za�ízení, dopravní 

prost�edky a ná�adí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, p�i které budou používány. 

Uvedené prost�edky a za�ízení musí být vybaveny ochrannými za�ízeními, která chrání život a 

zdraví zam�stnanc�, vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým9 

požadavk�m a aby zam�stnanci nebyli vystaveni nep�íznivým faktor�m pracovních 

podmínek, pravideln� a �ádn� udržovány, kontrolovány a revidovány [8].  Zam�stnavatel je 

tedy povinen používat jen taková pracovní za�ízení a prost�edky, která jsou v souladu 

s požadavky p�íslušných sm�rnic o technických požadavcích na výrobky. Dále je povinen 

poskytnout zam�stnanc�m vhodné a p�im��ené zaškolení a nezbytné informace týkající se 

požadavk� na bezpe�ný provoz a používání výrobních a pracovních prost�edk� a za�ízení [6]. 

 Bližší požadavky k této problematice jsou uvedeny v na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických 

za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. V tomto na�ízení vlády jsou mimo 

jiné obsaženy minimální požadavky na bezpe�ný provoz a používání za�ízení v závislosti na 

p�íslušném riziku vytvá�eném daným za�ízením, náležitosti ochranných za�ízení a další. 

*�*�*��������
�)���������������$� �����$����
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 Organizací práce se rozumí systém pravidel, postup� a vztah� ur�ujících vzájemné 

p�sobení osob v jednom pracovním systému nebo ve více systémech výrobní i nevýrobní 

povahy, pracovních p�edm�t� a výrobních a pracovních prost�edk�. Její sou�ástí je p�i�azení 

pracovních úkol� a zam�stnanc� jednotlivým pracovním míst�m, stanovení vhodných 

pracovních a technologických postup� a jejich organiza�ní uspo�ádání. Organizace práce je 

jedním z �initel�, které významn� ovliv�ují pohodu na pracovišti [6]. Ustanovení § 5 zákona 

o BOZP stanoví, že zam�stnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy 

tak, aby byly dodržovány zásady bezpe�ného chování na pracovišti a další podmínky [8]. Na 

tyto podmínky dané zákonem o BOZP navazuje v n�kterých �ástech vyhláška �. 361/2007 

Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Uvádí 

nap�. bližší požadavky na zp�sob organizace práce a pracovní postupy p�i zát�ži teplem nebo 

                                                
9 Ergonomie - mezioborová disciplina, jejímž cílem je dosáhnout p�izp�sobení pracovních podmínek 
výkonnostním možnostem �lov�ka [25]. 
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chladem, p�i práci s chemickými látkami, prachem, olovem, azbestem, biologickými �initeli a 

p�i fyzické zát�ži nebo bližší požadavky na práci se zobrazovacími jednotkami. Zp�sob 

organizace práce a pracovní a technologické postupy p�i provád�ní r�zných �inností uvád�jí 

tyto provád�cí p�edpisy: 

� na�ízení vlády �. 27/2002 Sb., kterým se stanoví zp�sob organizace práce a pracovních 

postup�, které je zam�stnavatel povinen zajistit p�i práci související s chovem zví�at, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

� na�ízení vlády �. 28/2002 Sb., kterým se stanoví zp�sob organizace práce a pracovních 

postup�, které je zam�stnavatel povinen zajistit p�i práci v lese a na pracovištích 

obdobného charakteru, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

� na�ízení vlády �. 168/2002 Sb., kterým se stanoví zp�sob organizace práce a 

pracovních postup�, které je zam�stnavatel povinen zajistit p�i provozování dopravy 

dopravními prost�edky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

� na�ízení vlády �. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajišt�ní bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci v prost�edí s nebezpe�ím výbuchu, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, 

� na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

*�*�7��3��$�&�����!����&�)6����&��!������� 1)�

 Užívání bezpe�nostních zna�ek, zna�ení a signál� nenahrazuje konkrétní pracovní 

postupy nebo návody, �i dokonce preventivní opat�ení. Ú�elem je upozornit na ohrožení 

zdraví nebo bezpe�nost zam�stnance. Ustanovení § 6 zákona o BOZP ukládá zam�stnavateli 

povinnost na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, p�i nichž m�že dojít k 

poškození zdraví, umístit bezpe�nostní zna�ky a zna�ení a zavést signály, které poskytují 

informace nebo instrukce týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, a seznámit s nimi 

zam�stnance. Bezpe�nostní zna�ky, zna�ení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové 

nebo sv�telné [8]. Náležitosti stanovuje na�ízení vlády �. 11/2002 Sb., kterým se stanoví 

vzhled a umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a zavedení signál�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.        
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Obr. �. 4.1. - Vzory �ásti bezpe�nostních zna�ek zákazu, výstrahy a p�íkazu [4]. 

*�*�,��������
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  Jestliže se na pracovištích zam�stnavatele vyskytují rizikové faktory, je zam�stnavatel 

povinen pravideln�, a dále bez zbyte�ného odkladu vždy, pokud dojde ke zm�n� podmínek 

práce, m��ením zjiš�ovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpe�it, aby byly vylou�eny nebo 

alespo� omezeny na nejmenší rozumn� dosažitelnou míru. Nelze-li výskyt biologických 

�initel� a p�ekro�ení nejvyšších p�ípustných hodnot rizikových faktor� vylou�it, je 

zam�stnavatel povinen omezovat jejich p�sobení technickými, technologickými a jinými 

opat�eními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, z�ízení 

kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prost�edk� 

nebo poskytování ochranných nápoj� [8]. Další podrobnosti jsou obsaženy v § 7 zákona o 

BOZP a navazujících právních p�edpisech (zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví 

a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, vyhláška �. 

432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za�azování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatel� biologických expozi�ních test�, podmínky odb�ru biologického materiálu pro 

provád�ní biologických expozi�ních test� a náležitosti hlášení prací s azbestem a 

biologickými �initeli, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). 
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 Každý zam�stnavatel má povinnost vést dokumentaci podle požadavk� právních a 

ostatních p�edpis� a dokladovat svoji �innost v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

(nap�. o školeních, informacích, pokynech aj.) Posouzení, jakou dokumentaci musí organizace 

vést, je pot�eba stanovit vždy podle konkrétního p�ípadu na základ� vyhodnocení právních 

p�edpis� vztahujícím se na ur�itý druh provozované �innosti, používání technických za�ízení 

atd. Od kvalitn� zpracované a dob�e vedené dokumentace se pak odvíjí celková efektivnost 

fungování systému BOZP. Druhy dokumentace jsou obsaženy v p�íloze �. 2. 

*�,��"� ��!���� �)���%�%����$-�����������.��������$�&������$� ���

 Kontrola dodržování povinností, které vyplývají z pracovn�právních p�edpis� a dozor 

nad bezpe�ností práce a technických za�ízení a nad dodržováním stanovených pracovních 

podmínek vykonávají tyto ú�ady: 

� Ministerstvo práce a sociálních v�cí �eské republiky, 

� Státní ú�ad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce (vnit�ní organiza�ní jednotky 

ú�adu), 

� Institut technické inspekce Praha. 

Úst�edním právním p�edpisem je zákon �. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, kde jsou mimo jiné vyjmenovány p�estupky a správní delikty, za 

které m�že být právnické nebo podnikající fyzické osob� ud�lena pokuta v rozmezí 

200 000 K� - 2 000 000 K�. Následn� pak zákon �. 174/1968 Sb., o státním odborném 

dozoru nad bezpe�ností práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

N�které další orgány provád�jící státní dozor v oblasti BOZP: 

� �eský bá�ský ú�ad a obvodní bá�ské ú�ady (dle zákona �. 61/1988 Sb., o hornické 

�innosti, výbušninách a o státní bá�ské správ�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Tyto 

ú�ady vykonávají dozor na úseku BOZP, bezpe�nosti provozu, ochrany a 

pracovního prost�edí v podmínkách provád�ní hornické �innosti a �innosti 

provád�né hornickým zp�sobem), 
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� orgány ochrany ve�ejného zdraví v oblasti ochrany ve�ejného zdraví a ochrany 

zdraví p�i práci - Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice [6]. 

 

Graf �. 4.1. - Po�et kontrolních akcí provedených v letech 2001 - 2006 orgány inspekce 

práce (do nabytí platnosti zákona �. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, spadala kontrolní �innost pod �eský ú�ad bezpe�nosti práce) [10]. 

*�/��������!�
)����#�$� 
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 K zajišt�ní BOZP se vztahuje mnoho dalších p�edpis�, technických norem a 

dokument�, které nejsou obsaženy v tomto textu, n�které d�ležité z nich jsou uvedeny 

v p�íloze �. 4. 

*�9��")��#( )�2!���!����$�&������$� ���

 �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci tvo�í d�ležitou sou�ást každé organizace. 

V sou�asné dob� stále více organizací usiluje o dosažení vysokých standard� v této oblasti. 

Snahou je také prokázat toto úsilí jak zákazník�m, tak akcioná��m a dalším stranám 

zainteresovaným na fungování organizací a jejich pé�i o BOZP. Sou�asn� i p�ísn�jší právní 

podmínky kladou stále více nárok� na oblast bezpe�nosti a ochrany zdraví pracovník�. Od 

organizací jsou tedy o�ekávány jasné závazky a aktivní p�ístup k této problematice. 

 Možností, jak úsp�šn� a efektivn� �ídit v organizacích BOZP je zavád�ní a 

certifikování systému managementu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci dle OHSAS 

18001. OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Systems - Systémy 

managementu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) je mezinárodní standard týkající se 

systému �ízení bezpe�nosti práce a ochrany zdraví pracovník�, který organizacím umož�uje 
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�ídit rizika BOZP a zlepšovat úrove� organizace v této oblasti. Tato sm�rnice je kompatibilní 

se základními prvky legislativy v�tšiny evropských zemí a je koncipována tak, aby byla 

použitelná pro organizace všech typ� a velikostí. Svou strukturou navazuje na normy systému 

managementu jakosti ISO 9001 a ISO 14001 (systém environmentálního managementu) pro 

usnadn�ní jejich integrace. Od t�chto norem se však odlišuje zejména v oblastech týkajících 

se aplikací postup� omezování rizika. Jde zpravidla o t�ístup�ový proces zahrnující 

identifikaci nebezpe�í, hodnocení rizika a jeho omezování [12,30]. 

 Právní p�edpisy i tato norma zd�raz�ují požadavek, aby organizace navrhly a zavedly 

opat�ení, která všude, kde je to možné, odstraní, omezí, nebo zam�stnance od nebezpe�í 

izolují. V p�ípad�, že to možné není, musí být pracovní �innost plánována a �ízena pomocí 

organiza�ních opat�ení tak, aby její výkon byl bezpe�ný a neohrožoval zdraví [12].  

Základní �ásti systému managementu BOZP  

 

Obr. �. 4.2. - Model systému bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle specifikace OHSAS 

18001:2007 [13]. 

 Certifikace OHSAS ov��uje, že organizace spl�uje specifikované požadavky na 

systém managementu BOZP. Specifikace OHSAS 18001 obdobn� jako ostatní systémové 

standardy stanovuje požadavky na definovaný systém managementu BOZP, který je sou�ástí 

celkového managementu podniku. Vychází se ze specifických nebezpe�í (rizik) daného 

podniku, definují se požadavky specifikace OHSAS 18001 a zp�sob jejich ovlivn�ní z 

hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví v celé plošné p�sobnosti organizace. Jsou zde zahrnuty 

obvyklé i mimo�ádné �innosti p�íslušné organizace a �innosti všech osob, které do p�íslušné 
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organizace vstupují. Dále se pak jedná i o za�ízení na pracovištích využívané p�íslušnou 

organizací nebo i jinými subjekty [30]. 

Specifikaci a všeobecné pokyny pro používání upravují tyto dva základní dokumenty: 

1. �SN OHSAS 18001 - Systémy managementu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci - 

Požadavky 

2. OHSAS 18002:2 - Systémy managementu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci - 

Sm�rnice pro zavád�ní 

 Soulad požadavk� OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 a programu „Bezpe�ný 

podnik“ je uveden v p�íloze �. 5. 

Bezpe�ný podnik   

 Další možností systému �ízení v rámci �R je program „Bezpe�ný podnik“. Tento 

program má za cíl p�edevším zvýšit u organizací úrove� bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci, v�etn� ochrany životního prost�edí, docílit vyšší úrovn� kultury práce a pracovní 

pohody a vytvo�it podmínky pro zavedení integrovaného systému �ízení. Garantem programu 

je Státní ú�ad inspekce práce. Další informace k programu a jeho zavád�ní viz literatura [14]. 

Systém �ízení jakosti (Quality Management System - QMS) 

 Tento systém specifikuje požadavky na systém managementu jakosti, který mohou 

organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní ú�ely s dodavateli a 

zákazníky. Využívá se p�i certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace plnit 

požadavky normy ISO 9001:2000 (�SN EN ISO 9001:2001), zákazník�, požadavky p�edpis�, 

vlastních požadavk� stanovených pro efektivní fungování všech proces� a neustálého 

zlepšování systému managementu jakosti [15]. 

Normy systému managementu jakosti 

1. �SN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti — Požadavky 

2. �SN EN ISO 9004:2001 Systémy managementu jakosti — Sm�rnice pro zlepšování 

výkonnosti 

3. �SN EN ISO 9000:2001 Systémy managementu jakosti — Základy, zásady a slovník 
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4. �SN EN ISO 19011:2002 Sm�rnice pro auditování systému managementu jakosti 

a/nebo systému environmentálního managementu 

 

Obr. �. 4.4. - Dynamický model systému managementu jakosti podle normy ISO 9001:2000 

[13]. 

Systém �ízení ochrany životního prost�edí (Environmental Management System - EMS) 

 Systém �ízení ochrany životního prost�edí specifikuje požadavky na systém 

environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, 

certifikaci nebo pro smluvní ú�ely s dodavateli a zákazníky. Využívá se p�i certifikaci k 

nezávislému posouzení schopnosti organizace vytvo�it a udržovat postupy k identifikaci 

environmentálních aspekt� svých �inností, služeb a výrobk�, které mohou �ídit a na které 

mohou podle o�ekávání mít ur�itý vliv, pln�ní právních a jiných požadavk�, vlastních 

požadavk� stanovených pro efektivní fungování všech proces� a neustálého zlepšování 

systému environmentálního managementu [15]. 

Normy systému environmentálního managementu 

1. �SN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - požadavky s 

návodem pro použití 

2. �SN EN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná 

sm�rnice k zásadám, systém�m a podp�rným metodám 



52 

 

 

Obr. �. 4.5. - Dynamický model environmentálního systému managementu podle normy ISO 

14001:2004 [13]. 

Integrovaný systém managementu 

 Jak již bylo uvedeno výše, systémy managementu BOZP, p�edevším pak OHSAS 

18001, navazuje svou strukturou na systémy �ízení jakosti a systémy environmentálního 

�ízení. Systém managementu BOZP je tedy bu	 postupn� implementován do již zab�hlých 

systém� �ízení jakosti a systém� environmentálního �ízení, nebo se tyto systémy budují 

sou�asn� jako integrované. Integrované systémy jsou velmi výhodným p�ístupem k vytvo�ení 

systému �ízení, který zohled�uje nejen jakost produkt� a proces�, ale i p�ístup k životnímu 

prost�edí a bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci. Integrované systémy �ízení podle ISO 

9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 je tedy výhodné zavést a hlavn� integrovat do jediného 

fungujícího systému �ízení, který se stane funk�ním nástrojem k �ízení a p�edcházení všech 

rizik v �innostech firmy. Managementu poskytne informace o veškerých rizicích firemních 

proces� a systémové nástroje k jejich �ízení. Tento systém pak vede k minimalizaci 

obchodních bariér jak v �R, tak mimo ni, zvýšení konkurenceschopnosti firmy, zvýšení 

d�v�ryhodnosti firmy a mnoha dalším výhodám.  
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Obr. �. 4.6. - Integrovaný systém managementu organizace [13]. 

Další systémy managementu BOZP 

Norma BS 8800 – Systémy managementu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci – P�íru�ka 

ILO - OSH - Sm�rnice pro systémy �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

,�-��.����"������� ����/��������!���

 Právní požadavky na zajišt�ní BOZP v zemích EU tvo�í sm�rnice, které p�ipravuje 

Komise EU a jsou p�ijímány jako spole�ný dokument Radou ministr� a Evropským 

parlamentem. Sm�rnice mají za cíl zharmonizovat národní právní p�edpisy s právem ES - 

s p�ihlédnutím k zásad� nad�ízenosti práva ES. Tyto sm�rnice v oblasti BOZP jsou nástroji 

tzv. sekundární legislativy. Právo ES stanoví jednotná pravidla a požadavky pro �lenské státy 

a �lenské státy následn� mají ur�itou volnost p�i jejich zapracování do vnitrostátního práva. 

Sm�rnice tak umož�uje p�ihlížet k národním specifik�m a vycházet ze stávající právní 

úpravy, platné v dané �lenské zemi. Sm�rnice ES proto pojednávají o minimálních 

požadavcích a �lenský stát je m�že doplnit požadavky národními s tím, že tato národní úprava 

nesmí být v rozporu s právem ES [6]. Tyto sm�rnice jsou tedy implementovány do zákon� 

jednotlivých �lenských zemí a spolu s vlastními požadavky stanovují povinnosti 

zam�stnavatele pro zabezpe�ení BOZP v organizaci.  
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 Pro zajiš�ování požární ochrany a bezpe�nosti práce v organizacích jsou zákonem 

dané požadavky a jsou stanoveny osoby, které mohou tyto �innosti vykonávat a to bu	 

v pracovn�právním vztahu (§ 3 zákoníku práce), nebo jinou osobou (nap�. externí firmy, 

osoby s živnostenským oprávn�ním). U požární ochrany se jedná o odborn� zp�sobilé osoby a 

techniky požární ochrany, u bezpe�nosti práce jsou to osoby odborn� zp�sobilé v prevenci 

rizik. Na staveništích se jedná o koordinátory bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na 

staveništi. Tyto osoby musí pro absolvování zkoušek spl�ovat požadavky dané p�íslušnými 

p�edpisy a musí být držiteli osv�d�ení o odborné zp�sobilosti, které získají na základ� složení 

stanovených zkoušek odborné zp�sobilosti jak v požární ochran�, tak bezpe�nosti práce.  

#����0�&��)���*��&�%�����&������ �� ����+����� �����

 Pln�ní povinností stanovených zákonem o požární ochran� mohou zabezpe�ovat pro 

všechny �innosti odborn� zp�sobilé osoby, mezi které se �adí znalci a znalecké ústavy v 

základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalc� a znaleckých ústav� vedených 

krajskými soudy, fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy 

vysokoškolského studia, jehož sou�ástí je ov��ovací program pro odbornou zp�sobilost na 

úseku požární ochrany schválený ministerstvem a fyzické osoby, které složily zkoušku 

odborné zp�sobilosti p�ed komisí ustavenou ministerstvem [1]. Technici požární ochrany 

zajiš�ují povinnosti na úseku požární ochrany v užším rozsahu než odborn� zp�sobilé osoby, 

jak stanoví zákon o požární ochran�. Obsah a rozsah odborné p�ípravy k ov��ení odborné 

zp�sobilosti je stanoven zvláš� pro odborn� zp�sobilé osoby a zvláš� pro techniky požární 

ochrany.  

Obsah p�ípravy pro odborn� zp�sobilé osoby tvo�í: 

a) p�edpisy o požární ochran�, 

b)  požární bezpe�nost staveb a technologií, 

c) posuzování požárního nebezpe�í, 
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d) základní funkce a parametry požární techniky, v�cných prost�edk� požární ochrany a 

požárn� bezpe�nostních za�ízení, 

e) fyzikální a chemické procesy ho�ení, výbuchu, hašení a toxických ú�ink� zplodin 

ho�ení, 

f) základy taktiky hašení požár� [2]. 

 U technik� požární ochrany je obsah p�ípravy v užším rozsahu. Základní tematické 

okruhy k ov��ení odborné zp�sobilosti fyzických osob jsou uvedeny v p�íloze vyhlášky o 

požární prevenci. Ostatní náležitosti týkající se odborné zp�sobilosti jsou obsaženy v § 11 

zákona o požární ochran� a § 20, § 21 a § 22 vyhlášky o požární prevenci. 

#����0�&��)���*��&�%�����&�����&%�����&����"�������� ��

 P�edpoklad odborné zp�sobilosti fyzické osoby v oblasti bezpe�nosti práce je: 

a) alespo� st�ední vzd�lání s maturitní zkouškou, 

b) odborná praxe 

� v délce alespo� 3 let, 

� v délce 2 let, jestliže fyzická osoba dokon�ila vyšší odborné vzd�lání, 

� délce 1 roku, jestliže fyzická osoba dokon�ila vysokoškolské vzd�lání v 

bakalá�ském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci; 

� za odbornou praxi se považuje doba �innosti vykonávaná v oboru, ve 

kterém fyzická osoba zajiš�ovala úkoly v prevenci rizik nebo �innost 

v oboru bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, 

c) doklad o úsp�šn� vykonané zkoušce z odborné zp�sobilosti (§ 20 zákona o BOZP) [8]. 

 Náležitosti zkoušky z odborné zp�sobilosti jsou mimo jiné uvedeny v na�ízení vlády �. 

592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provád�ní zkoušek z odborné zp�sobilosti, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. Pro p�ípravu na tyto zkoušky je možno absolvovat kurzy, které poskytuje 
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�ada vzd�lávacích �i školících firem a provádí akreditované zkoušky. Tyto firmy musí mít 

akreditaci pro provád�ní zkoušek od Ministerstva práce a sociálních v�cí. 

Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné zp�sobilosti v prevenci 

rizik 

a) znalost právních p�edpis� o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci, 

b) znalost povinností zam�stnavatele a práv a povinností zam�stnanc� a práv a 

povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci v bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci, 

c) znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpe�í, hodnocení, 

odstra�ování pop�ípad� minimalizaci rizik p�i práci v�etn� metod p�edcházení 

pracovním úraz�m a nemocem z povolání, 

d) dovednost p�i prevenci rizik spo�ívající v posouzení otázek bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci v�etn� zpracování stanovené dokumentace, 

e) znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních 

prost�edk�, jejich používání, evidence a kontroly [16]. 

#���� 1����2����� ��+���� � ����� �� &����"����� ��� �� ���&�!�

����� ��)�����( ������!�

 Úkoly na úseku PO a BOZP v organizacích plní vyhrazení zam�stnanci (bezpe�nostní 

technik, odborn� zp�sobilý zam�stnanec). Starají se o zajišt�ní povinností, které 

zam�stnavateli ukládají právní p�edpisy. Pokud jde o vedoucí zam�stnance, v dnešní dob� se 

stále více za�íná mluvit o manažerech BOZP a PO. Tito manaže�i již neplní jen úkoly BOZP a 

PO, ty plní �adoví zam�stnanci, ale i další úkoly jako nap�. ochrana životního prost�edí, 

krizový management, vytvá�ejí, udržují a trvale zlepšují systém �ízení a p�edevším ú�eln� �ídí 

celou problematiku BOZP, PO a související obory. Na tyto osoby jsou samoz�ejm� kladeny 

v�tší nároky, jak na pln�ní povinností BOZP a PO, tak i na povinnosti manažera, který �ídí 

chod celého tohoto systému. Problematika BOZP, PO a další uvedené už nejsou jen oblasti, 

které je t�eba plnit ze zákonných povinností, ale p�ispívají k celkové efektivit� a produktivit� 

firmy na trhu, její konkurenceschopnosti, zisku a celkovému obrazu organizace navenek. 

�innost manažera v této oblasti by proto m�la být jedním z d�ležitých pilí�� úsp�šné 
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spole�nosti. Proto by m�l být svým postavením co nejvýše vrcholovému managementu a také 

takto brán svým zam�stnavatelem spolu s celou oblastí BOZP, PO a jejím významem pro 

úsp�šný chod spole�nosti.  

 Lidé na t�chto vedoucích pozicích by se tedy m�li um�t orientovat v právních a 

ostatních p�edpisech o BOZP, PO, pracovn�právních vztazích, pracovním pom�ru nebo 

v otázkách pracovní doby a pracovního odpo�inku. Následn� by pak m�li znát metody pro 

vyhledávání a vyhodnocování rizik, návrhy opat�ení pro odstran�ní nebo minimalizaci rizik. 

Dále být seznámeni se základy managementu, se systémy managementu BOZP, s vytvo�ením, 

zavedením a udržováním systém� BOZP, s �ízením oboru životního prost�edí, s vedením 

pracovního týmu, hygienou práce, s kategorizací prací, krizovým managementem, 

využíváním PC, internetu, také znát programy pro vedení a organizaci BOZP a PO, programy 

pro vyhledávání a hodnocení rizik, e - learning (viz kapitola 5.4.3.) a jiné.  

 Mezi dovednosti t�chto pracovník� by m�ly pat�it obecné manažerské schopnosti, 

tv�r�í myšlení a tv�r�í �innost, organizace práce, komunikativní dovednosti, jednání s lidmi a 

vedení lidí, schopnost efektivn� vyhledávat a identifikovat rizika a navrhovat jejich 

odstra�ování, tedy aplikace metod pro identifikaci a hodnocení rizik, schopnost zavést a 

udržovat systém �ízení BOZP a PO v organizaci, pokro�ilé ovládání PC, komunikace pomocí 

PC a další. 

7������:��������( ���������

 Z hlediska zajiš�ování PO by m�l manažer vytvo�it funk�ní systém PO v organizaci, 

metodicky �ídit tento systém a ov��ovat jeho ú�innost a pln�ní. Za tímto ú�elem vytvá�í 

sm�rnici pro stanovení zajišt�ní PO, která je sou�ástí dokumentace požární ochrany. V této 

sm�rnici jsou stanoveny zásady zabezpe�ování úkol� na úseku PO pro všechny zam�stnance 

organizace, zákazy, p�íkazy a pokyny. Dále stanovuje vymezení jednotlivých �inností 

p�íslušným osobám [2]. Obsah sm�rnice závisí také na druhu provozované �innosti a 

charakteru �innosti �i provozu organizace.  Po stanovení základního systému �ízení PO 

v organizaci vedoucí zam�stnanec dále: 

� kontroluje dokumentaci PO, 
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� kontroluje po�ty a rozmíst�ní požární techniky, v�cných prost�edk� PO a požárn� 

bezpe�nostních za�ízení, požárního zna�ení, zabezpe�uje kontroly záru�ních lh�t a 

revize, 

� zajiš�uje školení zam�stnanc� o PO (tvorba plánu a osnovy školení, ov��ení znalostí), 

� vytvá�í systém pro další vzd�lávání zam�stnanc� o PO (podnikový intranet, e - 

learning, tvorba metodických p�íru�ek, výchova a formy dalšího vzd�lávání v PO), 

� koordinuje �innost zam�stnanc� na úseku PO (preventivní požární hlídky, preventisté 

PO, zajiš�uje jejich odbornou p�ípravu), 

� �eší otázky PO s vedením organizace, 

� provádí požární kontroly, preventivní požární prohlídky, audity PO (kontrola 

dokumentace, dodržování zásad PO v provozech a na pracovištích, stanovuje nápravná 

opat�ení, kontrola dodržování rozhodnutí vydaných státním požárním dozorem), 

� koordinuje vyšet�ování vzniklých požár�, spolupracuje p�i vyšet�ování s orgány 

státního požárního dozoru, 

� zastupuje organizaci p�i kontrolách státního požárního dozoru, organizuje nápravná 

opat�ení, 

� tvo�í plán a obsah cvi�ných požárních poplach�, 

� vede a udržuje celkový systém �ízení PO v organizaci. 

 Uvedené �innosti jsou vý�tem t�ch základních, které je t�eba plnit ze zákona a �inností 

z pozice zam�stnance organizace v oblasti PO. Pro zajiš�ování PO pak existují další možnosti, 

jako nap�. užívání po�íta�ových program� pro PO, vyhledávání ostatních požárních 

nebezpe�í, preventivní �innost, porady se zam�stnanci o možných zlepšeních, tvorba dalších 

sm�rnic pro zajiš�ování ú�inné PO a jiné, vedoucí k efektivnímu zabezpe�ení PO. 

 Jak již bylo zmín�no d�íve, vedoucí zam�stnanec by nem�l plnit jednotlivé úkoly 

BOZP, ty p�ísluší konkrétnímu zam�stnanci, ale m�l by p�edevším �ídit celkový systém 

BOZP v organizaci. Aby tento systém mohl �ídit, musí být nejd�íve takový systém 

vybudovaný. Do celého tohoto systému nepat�í pouze BOZP, ale i PO, jehož díl�í sou�ásti již 
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byly uvedeny. Dále pak do celkového systému �ízení m�že pat�it životní prost�edí, nakládání 

s chemickými látkami, krizový management a další možnosti dle charakteristiky organizace. 

Celý tento systém musí být tedy d�kladn� popsán, nap�. ve sm�rnici �ízení BOZP v organizaci 

nebo jiném podnikovém dokumentu. M�la by být stanovena bezpe�nostní politika 

v organizaci, její strategie a cíle, vedoucí zam�stnanec pak zajiš�uje její realizaci. Dalším 

krokem je plánování postup� identifikace nebezpe�í, hodnocení a �ízení rizik. Vedoucí 

pracovník by m�l vytvo�it další sm�rnice, nap�. pro postupy p�i provád�ní rizikových �inností, 

pro poskytování OOPP, pro kategorizaci prací, zdravotní prohlídky dle konkrétních podmínek 

firmy, vytvá�ení informa�ního systému na interních stránkách �i metodických pom�cek pro 

výchovu a vzd�lávání zam�stnanc� v BOZP, e - learning a další.  

Manažer dále: 

� vyhledává, analyzuje a vyhodnocuje rizika p�i práci, vytvá�í ú�inné metody a postupy 

�i opat�ení k minimalizaci nebo odstran�ní rizik na pracovišti, seznamuje pracovníky 

s riziky, 

� ur�uje pracovníky pro pln�ní úkol� BOZP, školí, vykonává poradenskou �innost pro 

pracovníky, metodicky �ídí a kontroluje �innost pracovník� na úseku BOZP, 

� �eší otázky BOZP s vrcholovým managementem organizace, také s odborovými 

organizacemi, s vedoucími zam�stnanci kontrolovaných pracoviš�, p�edkládá návrhy 

a podn�ty ke zlepšení úrovn� BOZP, 

� kontroluje stanovenou dokumentaci BOZP, 

� kontroluje, zda ostatní pracovníci dodržují zásady BOZP stanovené právními p�edpisy 

a vnitropodnikovými dokumenty a sm�rnicemi, 

� stanovuje a koordinuje program periodických prohlídek a kontrol pln�ní úkol� a stavu 

bezpe�nosti práce v organizaci, provádí interní audity, 

� ú�astní se a koordinuje šet�ení pracovních úraz� (zejména významných), 

mimo�ádných událostí v organizaci z hlediska bezpe�nosti, 

� ú�astní se všech kontrol státních orgán� (SÚIP, orgány ochrany ve�ejného zdraví a 

další), spolupracuje s t�mito orgány, 
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� spolupracuje s akreditovanými subjekty s oprávn�ním m��ení úrovn� hygienických 

faktor�, 

� zavádí a udržuje systém �ízení BOZP (OHSAS, Bezpe�ný podnik a jiné). 

Kontroluje: 

� pracovišt� organizace z hlediska dodržování zásad hygieny práce a hygieny na 

pracovištích, 

� dodržování rozhodnutí vydaných orgány ochrany ve�ejného zdraví, 

� pracovišt� z hlediska zapracování vyskytujících se nebezpe�í do registru rizik, 

� pracovišt� z hlediska dodržování opat�ení vyplývajících z registru rizik. 

 Vý�et �inností manažera BOZP je mnohem v�tší, než je uvedeno zde, kde jsou 

vyjmenovány základní �innosti, od kterých se odvíjejí ostatní. Závisí to také na konkrétních 

podmínkách v organizaci a jejím systému �ízení. Tento systém je vždy ovlivn�n jak vn�jšími 

vlivy (legislativa, podnikatelské prost�edí atd.), tak hlavn� vnit�ními (systém �ízení 

organizace, struktura organizace, druh �innosti, jiné systémy �ízení - nap�. ISO) [33]. 

#�,��1����2�������+����� �������&����"�������� ���3���)�

 Pokud není požární ochrana a bezpe�nost práce v organizaci zajiš�ována osobou 

v pracovn�právním vztahu, tedy zam�stnancem firmy, nabízí se možnost zajiš�ování t�chto 

služeb extern�. Zde p�ichází v potaz široká nabídka spole�ností nebo jednotlivých osob, které 

tyto služby nabízejí. Tyto spole�nosti �i osoby poskytují služby bu	 formou outsourcingu 

(úplné dodavatelské zajišt�ní prací a služeb v pot�ebné oblasti), nebo pomocí díl�ích 

objednávek podle pot�eb zákazníka. Rozsah t�chto služeb bývá r�zný, od základních 

v oblastech požární ochrany a bezpe�nosti práce až po zavád�ní systém� �ízení BOZP, 

systém� jakosti a environmentálního systému �ízení nebo prodej osobních ochranných 

pracovních prost�edk� a jiné, které budou uvedeny dále. 

 Jako první krok p�i využití externích služeb, zejména pak firem, tyto firmy ve 

spolupráci s odborn� zp�sobilou osobou provád�jí vstupní nezávislou analýzu stavu zajišt�ní 

PO a BOZP. Obsahem t�chto vstupních kontrol je zjišt�ní shody dosavadního stavu PO a 

BOZP s legislativními požadavky, úrove� bezpe�nosti jednotlivých pracovních �inností, 
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pracoviš�, stroj� a za�ízení, ov��ení dokumentace PO a BOZP a další. Na základ� této 

nezávislé vstupní kontroly stávající situace je pak zpracována nabídka s navržením vhodných 

variant zajišt�ní PO a BOZP, náprava stávajících nedostatk�, volba vhodných pracovních 

postup� a jiné, dle toho, jak dopadla vstupní kontrola a jaký je požadavek organizace [26, 28].  

7�*����"1���)�$�����%���5�!�$�� ��!�������)�

 Po provedení vstupní kontroly z hlediska PO a zjišt�ní dosavadního stavu a úrovn� 

zabezpe�ení PO a prov��ení správného za�len�ní do kategorie dle požárního nebezpe�í jsou 

dále poskytovány služby dle pot�eby. M�že se jednat o [26,27,28]: 

� odborné poradenství a pomoc p�i �ešení konkrétních problém� v oblasti PO, 

� zpracování návrhu zabezpe�ení PO dle míry nebezpe�í, 

� zpracování, kontrolu a aktualizaci komplexní dokumentace PO, 

� tvorbu tematického plánu a �asového rozvrhu školení ur�ených zam�stnanc�, 

� distribuci pot�ebného množství a druh� vybavení požární technikou, v�cnými 

prost�edky požární ochrany a požárn� bezpe�nostními za�ízeními, 

� kontroly a revize provozuschopnosti a záru�ních lh�t, jakož i opat�ení pot�ebná pro 

udržování požární techniky, v�cných prost�edk� PO a požárn� bezpe�nostních za�ízení 

v provozuschopném stavu, 

� návrh rozmíst�ní v�cných prost�edk� PO a požárn� bezpe�nostních za�ízení, 

� doporu�ení opat�ení k vytvá�ení podmínek pro hašení požár� a pro záchranné práce, 

vedení dokumentace o požárech, 

� zajišt�ní povinností pro udržování volných p�íjezdových komunikací, nástupní plochy 

pro požární techniku, únikových cest, volných p�ístup� k nouzovým východ�m, 

rozvodným za�ízením elektrické energie, uzáv�r�m vody, plynu, topení a 

produktovod�m, v�cným prost�edk�m PO a k ru�nímu ovládání požárn� 

bezpe�nostních za�ízení, 
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� návrh a realizaci požárního zna�ení, prov��ování ozna�ení pracoviš� a ostatních míst, 

na kterých se nachází v�cné prost�edky požární ochrany a požárn� bezpe�nostního 

za�ízení, 

� provád�ní pravidelných preventivních požárních prohlídek (kontrola dokumentace, 

dodržování p�edpis�, návrhy k náprav� nedostatk�), 

� organizování, provád�ní a vyhodnocování cvi�ných požárních poplach�, 

� asistenci p�i kontrolách státního požárního dozoru (pomoc p�i odstra�ování 

nedostatk�, zpracování písemné zprávy o spln�ní opat�ení uložených státním požárním 

dozorem), 

� spolupráci s orgány státního požárního dozoru p�i provád�ní požárn� technické 

expertizy ke zjišt�ní p�í�in požáru, 

� provád�ní pot�ebných školení zam�stnanc� (ov��ení znalostí, vydání osv�d�ení o 

absolvování školení, sledování lh�t povinného školení), 

� provád�ní odborné p�ípravy požárních hlídek a preventist� požární ochrany, 

� udržování systému PO na pot�ebné úrovni.  

 Organizacím m�žou být dále zpracovány další i nepovinné dokumentované postupy 

pro zajišt�ní této oblasti. Tyto �innosti jsou podporovány a kontrolovány pravidelnými 

nezávislými požárními audity na všech pracovištích a v pot�ebném rozsahu. Jsou 

zpracovávány zprávy z t�chto audit�, v pr�b�hu t�chto audit� jsou stanovena opat�ení 

k náprav�. 

7�*���"1���)�$�����%���5�!����$�&������$� ���

 Rozsah povinností, které jsou organizace povinny spl�ovat na úseku BOZP, je velice 

široký. Zvlášt� u firem s velkým po�tem zam�stnanc�, r�znorodostí prací, proces� a prost�edí 

jde o složitou záležitost. Naopak p�i malém po�tu zam�stnanc� m�že být zam�stnávání 

bezpe�nostního technika finan�n� nevýhodné, zvlášt� pokud jeho p�ítomnost není nutná p�i 

b�žném provozu. V t�chto p�ípadech je tedy možnost využití externích firem s dostate�ným 

po�tem osob odborn� zp�sobilých k zajišt�ní t�chto služeb, širokým a kvalitním zázemím. 
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Nabídka služeb firem �i jednotlivých osob bývá r�zná, p�evážn� se však jedná o nabídku 

služeb, mezi které pat�í [26,27,28]: 

� navržení a zavedení vhodného systému organizace a �ízení BOZP, 

� zpracování, vedení a udržování nejnutn�jší dokumentace BOZP, možnost tvorby 

navazující dokumentace (nap�. konkrétní systém vedení a organizace BOZP 

v organizaci), 

� identifikace a hodnocení rizik na pracovišti, stanovení možných následk�, 

vyhodnocení míry rizika, návrhy opat�ení k odstran�ní nebo minimalizaci rizik, tvorba 

a implementace systému identifikace rizik v organizaci, identifikace rizik z hlediska 

p�sobení fyzikálních, chemických a fyziologicko-psychologických faktor�, 

� zpracování návrhu kategorizace prací v�etn� pravidelné aktualizace, m��ení škodlivin 

pracovního prost�edí (prach, hluk, vibrace, chemické látky), posouzení zm�n 

podmínek výkonu práce z hlediska ovlivn�ní expozice zam�stnanc� jednotlivými 

fyzikálními, chemickými a fyziologicko-psychologickými faktory, zavedení systému 

evidence rizikových prací, 

� zpracování rozvrhu a osnovy školení, provád�ní školení zam�stnanc� (vstupní, 

periodická), ov��ování znalostí, zaškolení a vstupní instruktáže na pracovišt�, vydání 

osv�d�ení o školení pro vedoucí zam�stnance, sledování lh�t školení, zajišt�ní školení 

pro vybrané profese (práce ve výškách, svá�e�i, je�ábníci, �idi�i, obsluha stroj� a 

technologií), školení první pomoci, 

� poradenství a konzultace v oblasti BOZP, metodická a poradenská �innost v oblasti 

pracovních podmínek, vybavení pracoviš�, 

� vypracování seznamu a stanovení systému p�id�lování osobních ochranných 

pracovních prost�edk�, distribuce, údržba, �išt�ní a praní, 

� ozna�ování objektu bezpe�nostními zna�kami, 

� vyšet�ování p�í�in a následk� úraz� na pracovišti, klasifikace zdroj� úraz�, navrhování 

opat�ení proti op�tovnému vzniku pracovních úraz�, stanovení systému evidence a 

hlášení pracovních úraz�, výpomoc p�i vypl�ování tiskopisu a záznamu úrazu, p�edání 
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stanoveným institucím, dodání a vedení knihy úraz�, stanovení proces� a postup� 

v oblasti protiúrazové prevence, 

� provád�ní audit� a prov�rek BOZP na všech pracovištích, provozech a za�ízeních 

v organizaci dle pot�eby a rozsahu, audit dokumentace, 

� zpracování a pravidelná aktualizace dokumentace týkající se preventivních léka�ských 

prohlídek, dokumentace zvláštních podmínek pro t�hotné ženy, kojící ženy a matky do 

konce devátého m�síce po porodu a mladistvé, 

� zpracování traumatologického plánu (pé�e o zran�né), 

� kontroly a revize vyhrazených technických za�ízení (tlaková, zdvihací, elektrická a 

plynová), 

� ú�ast p�i kontrolách Inspektorátu práce, provád�ní nápravných opat�ení nedostatk� 

zjišt�né kontrolou,  

� hlídání lh�t dozorovaných �inností, 

� udržování a vedení systému BOZP v organizaci. 

 Mezi další nabízené služby pat�í zavád�ní systém� �ízení BOZP, tedy OHSAS 18001 

nebo Bezpe�ný podnik a další. 

7�*����;5����#���1�!��1���)�

E - learning  

 Jednou z možností, jak provád�t výuku nebo také školení zam�stnanc�, je pomocí tzv. 

e-learningu. E-learningem je možno nazývat vzd�lávací proces, který využívá informa�ní a 

komunika�ní technologie. Jedná se tedy o formu vzd�lávání prost�ednictvím elektronických 

médií, tedy internetu, intranetu, CD - ROM a jiných. Tento druh vzd�lávaní je využíván 

v mnoha oblastech výuky, p�i dálkovém studiu, vzd�lávacích kurzech a jako atraktivní forma 

vzd�lávání pronikl i do oblasti BOZP a PO. Nelze ho využít samoz�ejm� ve všech oblastech, 

jako nap�. praktický p�ístup, p�ímé sd�lování zkušeností, vizuální kontakt s ostatními, vým�nu 

informací, ale pro ur�ité oblasti m�že být tato forma velkým p�ínosem už jen proto, že není 

p�esn� �asové závislá. Mezi další výhody lze za�adit velký po�et osob, který m�že sou�asn� 
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studovat, zastoupení prezen�ní formy školení, úspora �asu, snížení náklad� na školení, 

možnost individuálního vzd�lávání a mnoho dalších. Tato školení je pak možno zakon�it on-

line testem [31]. Mezi nabízené e-learningové kurzy pat�í nap�.: 

� BOZP, Kurz BOZP pro vedoucí zam�stnance, Kurz BOZP pro zam�stnance, 

� PO, Kurz PO pro vedoucí zam�stnance, Kurz PO pro zam�stnance, 

� Školení �idi��, Obsluha manipula�ních vozík�, Práce ve výškách,  

� První pomoc, Elektrická za�ízení, Práce ve skladu a další [17]. 

 

Obr. �. 5.1. - E-learningové školení bezpe�nosti práce pro vedoucí zam�stnance [17]. 

Programy BOZP a PO 

 Další z nabídek, které jsou k dispozici pro zajiš�ování PO a BOZP jsou po�íta�ové 

programy, nabízející �adu možností. Mezi tyto možnosti pat�í nap�. vypracovaná dokumentace 

PO a BOZP, osnovy a programy školení, provozní bezpe�nostní p�edpisy �i legislativa. M�že 

se jednat o pr�vodce PO a BOZP, které formou otázek umož�ují stanovit úrove� a nedostatky 

v organizaci a kroky k jejich náprav�. Programy pro organizaci PO a BOZP zase upozor�ují 

na lh�ty kontrol, revizí, školení, zdravotních prohlídek a jiných d�ležitých termín�. K dalším 

výhodám pat�í vedení databáze údaj� o zam�stnancích ve spojitosti s PO a BOZP, rejst�íky 

revizí a pracovních úraz�, vzorové bezpe�nostní pokyny a návody, vedení a p�id�lování 

OOPP a mnoho dalších [19]. 
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Obr. �. 5.2. - E-learningové školení požární ochrany pro vedoucí zam�stnance [18]. 

 

 

Obr. �. 5.3. - Ukázka prost�edí jednoho z program� [19]. 
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 Existují i programy pro ur�ování nebezpe�í a hodnocení rizik spojených s konkrétními 

�innostmi, které provád�jí zam�stnanci nebo jiné osoby v organizaci. Programy jsou ur�eny 

pro identifikaci nebezpe�í, jimž jsou zam�stnanci p�i r�zných �innostech vystaveni nebo 

vystavováni, umož�uje hodnotit rizika s tím související, uvádí preventivní opat�ení a 

p�ipravuje p�ehledné výstupy pro zam�stnance [20, 29]. 
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 �innosti, ur�ité znalosti a možné dovednosti vedoucích pracovník� byly popsány 

v p�edchozích kapitolách. Aby tito pracovníci mohli vykonávat úkoly, které po nich budou 

v organizacích požadovány, musí být na tyto pozice �ádn� p�ipraveni a mít pot�ebný rozsah 

znalostí. M�li by se orientovat v právních p�edpisech PO a BOZP, být schopni vykonávat 

�innosti náležící jejich funkci, tedy um�t navrhovat ú�inná opat�ení k zabezpe�ení PO 

v organizaci, um�t vyhledávat, hodnotit a �ešit problematiku rizik na pracovištích organizace, 

vést pot�ebnou dokumentaci, vést zam�stnance a �ídit celý systém PO a BOZP v organizaci a 

další povinnosti stanovené právními p�edpisy a zam�stnavatelem. Pro zákonné zajišt�ní 

�inností v oblasti požární ochrany a prevence rizik musí mít osoby pat�i�ná osv�d�ení 

odborných zp�sobilostí, které byly popsány d�íve. Pozice vedoucího zam�stnance tedy musí 

obsahovat pat�i�ný rozsah znalostí, aby mohl funkci t�chto odborn� zp�sobilých osob �ídit. 

Tedy i �lov�k, který nemá pot�ebná osv�d�ení, a bude pov��en funkcí vedoucího, se musí 

v této oblasti dokonale orientovat. Také pro studenty a absolventy vysokých škol jiných 

obor�, než je PO a BOZP, kte�í mohou být za�azeni na takovou pozici, by m�l existovat obsah 

p�ípravy. Všechny tyto skupiny osob by m�ly mít komplexní p�ípravu, která zahrnuje tyto 

oblasti a to ne jednotliv�, ale v celku. Tento obsah p�ípravy bude tedy obsahovat jak �ást PO, 

tak BOZP a systémy �ízení BOZP. 

4����
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Úvod do problematiky PO 

� sou�asná platná legislativa PO 

� zákon o PO, vyhláška o požární prevenci  

� p�ehled provád�cích a souvisejících p�edpis� (viz p�íloha �. 1 a další) 

� Státní požární dozor u právnických a podnikajících fyzických osob 
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Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

� �len�ní provozovaných �inností dle požárního nebezpe�í (§ 4 zákona o PO) 

� parametry pro za�azení do jednotlivých kategorií (§ 4 zákona o PO) 

� povinnosti stanovené pro jednotlivé kategorie (§ 2, § 5, § 6, § 6a, § 7 zákona o PO) 

� sankce za nedodržování povinností (§ 76 - § 79 zákona o PO) 

Dokumentace PO 

� p�ehled jednotlivých druh� dokumentace PO, zp�soby jejího zpracování a vedení (§ 

27 - § 38 vyhlášky o požární prevenci) 

� vedení dokumentace (§ 40 vyhlášky o požární prevenci) 

Školení PO 

� obsah školení zam�stnanc�, lh�ty školení (§ 23, § 26 vyhlášky o požární prevenci) 

� odborná p�íprava zam�stnanc� za�azených do preventivních požárních hlídek a 

preventist� PO (§ 24, § 25 vyhlášky o požární prevenci) 

Požární technika, v�cné prost�edky požární ochrany a požárn� bezpe�nostní za�ízení 

� druhy v�cných prost�edk� (§ 2 vyhlášky o požární prevenci) 

� hasicí p�ístroje - druhy a umíst�ní hasicích p�ístroj� (§ 3, § 8 vyhlášky o 

požární prevenci), údržba a kontrola 

� hasební látky, jejich ú�inky a aplikace 

� požárn� bezpe�nostní za�ízení (§ 2 vyhlášky o požární prevenci) 

� elektrická požární signalizace (§ 9 vyhlášky o požární prevenci), stabilní hasicí 

za�ízení, odvody tepla a kou�e - základní funkce t�chto systém�, jejich použití 

� za�ízení pro zásobování požární vodou - požární hydranty 

� za�ízení pro únik osob p�i požáru - druhy, použití 
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� požární a evakua�ní zna�ení, bezpe�nostní barvy a tabulky 

Podmínky pro hašení požár� a pro záchranné práce (§ 11 vyhlášky o požární prevenci) 

� preventivní opat�ení pro podmínky hašení požár� 

� evakuace, únikové cesty, provád�ní evakuace, místa pro evakuaci 

Základy požární taktiky 

� požárn� technické charakteristiky látek 

� základy ho�ení, procesy podporující vznik, rozvoj a ší�ení požáru, parametry požáru, 

vým�na plyn� p�i požáru, zplodiny ho�ení 

� základy hašení 

� požární nebezpe�í vyhrazených pracoviš� 

� fyzikáln� chemické procesy ho�ení a hašení 

� rizika u požárn� nebezpe�ných látek 

� hodnocení �inností s požárním nebezpe�ím, možnosti požárn� bezpe�nostních opat�ení 

Požární bezpe�nost staveb 

� p�ehled základních norem požární bezpe�nosti staveb 

Prevence havárií a nehod 

� prevence závažných havárií zp�sobených nebezpe�nými chemickými látkami a 

p�ípravky - zákon, havarijní plánování a havarijní plány, bezpe�nostní program, 

bezpe�nostní zpráva, krizové �ízení 

� chemické látky a chemické p�ípravky, klasifikace nebezpe�ných látek, balení, 

ozna�ování, p�eprava, bezpe�nostní listy  

Ostatní 

� podmínky odborné zp�sobilosti osob 

� technické požadavky na výrobky, posuzování shody, certifikace 
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� principy hodnocení požární bezpe�nosti technických a technologických proces� 

� seznámení s vybranými p�edpisy pro tepelné spot�ebi�e, sva�ování, topidla, komíny, 

kou�ovody, ho�lavé kapaliny, skladování tuhých paliv 

� seznámení s požární bezpe�ností elektrických za�ízení, základní p�edpisy pro provoz 

elektrických za�ízení z hlediska PO 

� seznámení s požární bezpe�ností plynových za�ízení, základní p�edpisy pro provoz 

plynových za�ízení z hlediska PO 

� zajiš�ování služeb PO extern�, informa�ní zdroje o PO 

4����
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Základní právní p�edpisy BOZP 

� zákoník práce - §101 - § 108 � hlavní právní úprava BOZP 

� zákon o BOZP 

� na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

Povinnosti zam�stnavatele, práva a povinnosti zam�stnance a jiných 

� základní povinnosti zam�stnavatele - § 101 ZP 

� práva a povinnosti zam�stnance - § 106 ZP 

�  práva a povinnosti odborové organizace nebo zástupc� pro oblast BOZP 

� zdravotní zp�sobilost zam�stnanc�, závodní preventivní pé�e, zdravotní prohlídky 

� pracovišt� a pracovní prost�edí - právní úprava (zákon o BOZP - § 2, § 3, provád�cí 

právní p�edpisy) 

� rizikové faktory a kontrolovaná pásma - § 7 zákona o BOZP 

� kategorizace prací  
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� zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� (p�edevším § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 41 a § 106) 

� provád�cí právní p�edpis 

� ergonomie 

� výrobní a pracovní prost�edky a za�ízení (zákon o BOZP - § 4, provád�cí právní 

p�edpis) 

� organizace práce a pracovní postupy (zákon o BOZP - § 5, provád�cí právní p�edpisy) 

� bezpe�nostní zna�ky, zna�ení a signály (zákon o BOZP - § 6, provád�cí právní 

p�edpis) 

� zakázané práce, pracovní podmínky pro ženy, pracovní podmínky pro mladistvé (ZP, 

provád�cí právní p�edpis) 

� osobní ochranné pracovní prost�edky, mycí, �istící a dezinfek�ní prost�edky 

� úprava dle ZP - § 104, provád�cí právní p�edpis 

� vymezení, význam a druhy, zásady poskytování, požadavky na OOPP 

� pracovní úrazy 

� úprava dle ZP - § 105, provád�cí právní p�edpis 

� zp�sob evidence, hlášení, zasílání záznamu o úrazu, vzhled 

� zákon �. 266/2006 Sb., o úrazovém pojišt�ní zam�stnanc�, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� 

� nemoci z povolání 

� odškod�ování pracovních úraz� a nemocí z povolání 

� ú�ast zam�stnanc� na �ešení otázek BOZP - § 108 ZP 

� dokumentace BOZP 

� školení zam�stnanc� o BOZP 
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� po�íta�ové programy pro organizaci BOZP 

Rizika p�i práci 

� prevence rizik dle ZP - § 102 

� zp�soby, postupy a metody pro identifikaci a hodnocení rizik (druhy, užití, aplikace) 

� preventivní opat�ení, možnosti prevence, procesy a postupy navrhování a realizace 

opat�ení k minimalizaci nebo k odstra�ování rizik 

� prevence a �ízení rizik stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, elektrických 

stroj�, plynových za�ízení, tlakových za�ízení, prevence a �ízení rizik p�i práci ve 

výškách, p�i doprav�, skladování nebezpe�ných látek a další  

� po�íta�ové programy pro vyhodnocování rizik 

� podmínky odborné zp�sobilosti osob v prevenci rizik  

Ostatní 

� p�ehled o ostatních právních p�edpisech souvisejících s BOZP (viz p�íloha �. 2 a další) 

� p�ehled norem �SN související s BOZP 

� využití externích služeb pro zajiš�ování BOZP 

� využití po�íta�e a internetu k zabezpe�ování úkol� BOZP, výchovné a školící �innosti 

(e-learning), informa�ní zdroje o BOZP 

� první pomoc 
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Úvod do problematiky systém� �ízení BOZP 

� d�vody zavád�ní systém� �ízení, výhody zavedení 

� integrované systémy �ízení (QMS, EMS, OHSAS) 

� Sm�rnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému 

environmentálního managementu - ISO 19011 
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� certifikace systém� 

OHSAS 18001 

� �ásti systému managementu OHSAS 18001 

� sm�rnice pro zavád�ní OHSAS 18002 

� provoz systému 

Bezpe�ný podnik 

� �ásti programu 

� zavedení a provoz 

P�ehled o dalších systémech 

� Sm�rnice ILO – OSH 2001 

� Systémy managementu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci - �SN 01 0801  

� Národní p�íru�ka Systém �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

� Systém vnit�ního �ízení bezpe�nosti v podniku 

 Do obsahu p�ípravy budoucích manažer� by mohly pat�it i další prvky, jako obecné 

základy managementu, �ízení pracovního týmu, �ízení lidských zdroj� a jiné. Obsahem práce 

nemusí být vše, co je zde uvedeno, nebo naopak m�že být n�co navíc, co zde není, tento 

návrh však obsahuje ur�itý základ, se kterým by m�l být každý budoucí vedoucí pracovník 

seznámen. 
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 Systém ochrany život�, zdraví a majetku je základním právem každého ob�ana a je 

kodifikován �eským právním �ádem. Ten pak právnickým a podnikajícím fyzickým osobám 

vymezuje podmínky požární bezpe�nosti, které musí dodržovat, zam�stnavatel�m zase 

povinnosti pro bezpe�né a zdraví neohrožující pracovní podmínky pro zam�stnance. 

 Prvním cílem práce bylo definování povinností organizací z hlediska zajišt�ní požární 

ochrany a bezpe�nosti práce. Jsou tedy uvedeny povinnosti, které stanoví zákon o požární 

ochran� a které rozvádí vyhláška o požární prevenci. Následující �ást pojednává o 

problematice bezpe�nosti práce. Vymezuje základní právní východiska dle zákoníku práce, 

zákona o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a p�ehled 

provád�cích právních p�edpis� k t�mto dv�ma st�žejním zákon�m. �ást je v�nována i 

systém�m �ízení BOZP. Dále je popsána osobnost a �innost vedoucího pracovníka, který 

v organizaci tuto oblast zajiš�uje, a služby, které poskytují externí firmy.  

 Druhým cílem práce bylo navržení p�ípravy budoucích vedoucích pracovník�. Tato 

p�íprava je rozd�lena na t�i �ásti, které se v�nují požární ochran�, bezpe�nosti práce a 

systém�m �ízení bezpe�nosti práce. Tyto �ásti konkrétn� vymezují strukturu teoretických 

znalostí pro p�ípravu vedoucích zam�stnanc�. V p�íprav� budoucích manažer� by m�ly být 

obsaženy všechny t�i �ásti, tedy i systémy �ízení bezpe�nosti práce, které jsou v dnešní dob� 

�asto vyžadovány. 

 P�i realizaci této diplomové práce jsem vycházel hlavn� z právních p�edpis�, které se 

k problematice vážou. Jako další zdroje informací jsem používal vydané publikace a 

internetové zdroje. Velice p�ínosné byly konzultace s p�íslušnými pracovníky organizace i 

externí firmy.  

 Práce by mohla sloužit jako vstupní informa�ní zdroj do této problematiky. Návrh 

p�ípravy vedoucích pracovník� m�že p�edstavovat základní podklad pro osnovu p�edm�tu, 

který by vyu�oval komplexní p�ípravu vedoucích pracovník� požární ochrany a bezpe�nosti 

práce.  
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PO  Požární ochrana 

ES  Evropské spole�enství 

BOZP  Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

�R  �eská republika 

MV  Ministerstvo vnitra 

�SN  �eská státní norma 

EU  Evropská unie 

ISO   International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro 

  normalizaci) 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Systems (Systémy managementu 

  bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) 

ZP  Zákoník práce 

�OI  �eská obchodní inspekce 

OOPP  Osobní ochranné pracovní prost�edky 

�SN EN Harmonizovaná �eská státní norma s evropskou normou 

VŠ  Vysoká škola 

VOŠ  Vyšší odborná škola 

FOP  Focal Point (Koordina�ní orgán, úst�ední bod) 

BS  British Standards Institute (Britská instituce pro normalizaci) 

ILO  International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce) 

OSH  Occupational safety and health (Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci) 
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SÚIP  Státní ú�ad inspekce práce 

HZS   Hasi�ský záchranný sbor  

UK  United Kingdom (Spojené království) 

Zákon o BOZP - Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví  p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní 

dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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P�íloha �. 1 

Dokumentace požární ochrany 

Dokumentaci požární ochrany tvo�í: 

a) dokumentace o za�len�ní do kategorie �inností se zvýšeným požárním nebezpe�ím 

nebo s vysokým požárním nebezpe�ím (obsah dokumentace je stanoven v § 28 

vyhlášky o požární prevenci), 

b) posouzení požárního nebezpe�í (§ 29 vyhlášky o požární prevenci specifikuje sou�ásti, 

které musí posouzení obsahovat), 

c) stanovení organizace zabezpe�ení požární ochrany (upravuje vytvo�ení vlastního 

organiza�ního systému, nezbytného pro pln�ní povinností vyplývajících z p�edpis� o 

požární ochran�, vychází z kategorií a rozsahu provozovaných �inností - § 30 

vyhlášky o požární prevenci), 

d) požární �ád (upravuje základní zásady zabezpe�ování požární ochrany p�i �innostech 

se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpe�ím - § 31 vyhlášky o požární 

prevenci), 

e) požární poplachové sm�rnice (vymezují �innosti zam�stnanc�, pop�ípad� dalších osob 

p�i vzniku požáru - § 32 vyhlášky o požární prevenci), 

f) požární evakua�ní plán (vymezuje postup p�i evakuaci osob, zví�at a materiálu 

z objekt�, které byly zasaženy nebo ohroženy požárem - § 33 vyhlášky o požární 

prevenci), 

g) dokumentace zdolávání požáru (tvo�í ji operativní plán zdolávání požáru a operativní 

karta zdolávání požáru, které upravují zásady rychlého a ú�inného zdolávání požáru - 

§ 34 vyhlášky o požární prevenci), 

h) �ád ohlašovny požáru – v p�ípad�, kdy právnická nebo podnikající fyzická osoba 

z�izuje ohlašovnu požáru, vydává k zajišt�ní jejího provozu �ád ohlašovny požáru (�ád 

upravuje zp�sob p�ijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu a 

oznámení požáru na opera�ní st�edisko HZS kraje - § 35 vyhlášky o požární prevenci), 
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i) tematický plán a �asový rozvrh školení zam�stnanc� a odborné p�ípravy preventivních 

požárních hlídek a preventist� požární ochrany, 

j) dokumentace o školení zam�stnanc�, odborné p�íprav� preventivních požárních hlídek 

a preventist� požární ochrany (obsah dokumentace je uveden v § 36 vyhlášky o 

požární prevenci), 

k) požární kniha (obsahuje všechny d�ležité záznamy týkající se požární ochrany, nap�. o 

provedených preventivních požárních prohlídkách, o školeních zam�stnanc�, o 

vzniklých požárech, o uskute�n�ní cvi�ného požárního poplachu a kontrole 

dokumentace požární ochrany. Obsahuje také záznamy o kontrole, údržb� nebo oprav� 

požárn� bezpe�nostních za�ízení - § 37 vyhlášky o požární prevenci), 

l) dokumentace o �innosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, pop�ípad� požární 

hlídky,  

m) další dokumentace obsahující podmínky požární bezpe�nosti, zpracovaná a 

schvalovaná, pop�ípad� vedená podle zvláštních p�edpis�, jak je uvedeno v § 27 

vyhlášky o požární prevenci, 

  Mezi tuto dokumentaci pat�í nap�.: 

� požárn� bezpe�nostní �ešení dle § 18 odst. 1 vyhlášky �. 132/1998 Sb., kterou se 

provád�jí n�která ustanovení stavebního zákona, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

� bezpe�nostní dokumentace dle zákona �. 59/2006 Sb., o prevenci závažných 

havárií zp�sobených vybranými nebezpe�nými chemickými látkami nebo 

chemickými p�ípravky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

� bezpe�nostní listy dle zákona �. 356/2003 Sb., o chemických látkách a 

chemických p�ípravcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

� doklady prokazující dodržování technických podmínek a návod�, které se 

vztahují k požární bezpe�nosti výrobk� nebo �inností, (dle § 38 vyhlášky o 

požární prevenci). 

n) rozhodnutí a stanoviska správních ú�ad� týkající se požární bezpe�nosti p�i 

provozovaných �innostech [2]. 
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P�íloha �. 2 

Dokumentace BOZP 

1. Dokumentace v oblasti organizace a �ízení 

� Sm�rnice k zajišt�ní BOZP - �ídící dokument (ZP § 103) 

� Podniková politika BOZP a její realizace – zásadní zám�ry, kterých je nutno 

dosáhnout v BOZP 

� Podnikové bezpe�nostní p�edpisy, provozní pravidla, pracovní postupy  

� Záznamy bezpe�nostních prov�rek 

� Pracovní a organiza�ní �ád – ur�uje také povinnosti v oblasti BOZP, strukturu �ízení a 

odpov�dností 

� Kolektivní smlouva – stanoví n�které další povinnosti zam�stnavatele na ochranu 

zam�stnanc� p�i práci  

� P�edepsaná oprávn�ní na vykonávanou �innost 

� Dohody o spolupráci na spole�ných pracovištích 

� Dohody o provozních pronájmech prostor� 

� Havarijní plány 

� Záznamy kontrol a mimo�ádných událostí BOZP (Kniha BOZP - ZP § 102) 

� Záznam z prov�rek BOZP (ZP § 108) 

� Zápisy z kontrol, rozhodnutí a stanoviska kontrolních orgán� 

� orgán� Inspekce práce (Oblastní inspektorát práce, Státní ú�ad inspekce práce) 

� orgán� ve�ejného zdraví (Krajské hygienické stanice, Ministerstvo 

zdravotnictví) 

2. Dokumentace pro pracovn� - právní oblast a pracovní podmínky 

� Pracovní smlouvy a pracovní nápln� zam�stnanc� a vedoucích zam�stnanc�  

� Doklady o odborné zp�sobilosti pracovník� obsluhy všech technických za�ízení 

používaných v podniku 

� Záznamy o zdravotní zp�sobilosti zam�stnanc�  

� Potvrzení o zdravotní zp�sobilosti k práci (ZP §103) 

� Nároky na odbornou zp�sobilost profesí a p�ehled lh�t preventivních 

léka�ských prohlídek (ZP § 10, zákon �. 309/2006 Sb.) 
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� Záznamy o seznámení (proškolení) zam�stnanc� externích firem s bezpe�nostními 

p�edpisy (ZP § 101) 

� Dokumentace o školení zam�stnanc� (ZP § 103, odst. 3) 

� Tematický plán a �asový rozvrh vstupní školení zam�stnanc� v oblasti BOZP  

� Záznam o provedeném vstupním školení zam�stnanc� v oblasti BOZP  

� Tematický plán a �asový rozvrh opakovaného školení zam�stnanc� v oblasti 

BOZP (vedoucí zam�stnanci)  

� Záznam o provedeném opakovaném školení v oblasti BOZP (vedoucí 

zam�stnanci)  

� Tematický plán a �asový rozvrh opakovaného školení zam�stnanc� v oblasti 

BOZP (zam�stnanci)  

� Záznam o provedeném opakovaném školení v oblasti BOZP (zam�stnanci) 

� "Osv�d�ení" pro nekvalifikované zam�stnance 

� Dokumentace k prevenci rizik v podniku (ZP § 102) 

� Záznamy o analýze a vyhodnocování pracovních rizik a p�ijatých opat�ení 

(pr�b�žné informace) 

� Doklady o posouzení ohrožení p�i práci a p�ijatých opat�eních  

� Kategorizace prací (zákon �. 258/2000 Sb., § 37)   

� Návrh na kategorizaci prací (2. - 4 kategorie) 

� Doklady o rizikových pracovištích 

� Doklady o p�id�lování OOPP  

� Seznam osobních ochranných pracovních prost�edk�  

� Rozbor rizik pro poskytování OOPP podle profesí a �inností (ZP § 102; NV 

�.495/2001 Sb.; NV �. 21/2003 Sb.) a nároky zam�stnanc� na OOPP podle 

profesí (ZP § 104; NV �. 495/2001Sb.) 

� Sm�rnice o poskytování mycích, �istících a dezinfek�ních prost�edk� 

� Pracovní úrazy 

� Záznam o úrazu (NV 494/2001 Sb.) 

� Kniha evidovaných úraz� (ZP § 105) 

� Kniha úraz� (ZP § 105) 

� Postup p�i vzniku PÚ (jednací �ád komise pro odškodn�ní pracovník�) - 

organiza�ní p�edpis (ZP § 105) 
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� Dokumentace k nemocím z povolání 

� Traumatologický plán + dokumentace o vybavení lékárni�ek  

� Traumatologický plán - plán první pomoci (ZP § 102 odst. 6)  

� Vybavení lékárni�ek první pomoci na pracovištích a ve služebních vozidlech 

3. Provozní dokumentace 

� Pr�vodní dokumentace ke stroj�m a za�ízením 

� Návody k použití/obsluze stroje/za�ízení 

� Technická dokumentace, pr�vodce stroj� a technických za�ízení a p�edepsané 

písemné osv�d�ení jednotlivých �ástí  

� Návod pro výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu 

� Pokyny pro p�ípadnou vým�nu nebo zm�nu �ástí za�ízení 

� Harmonogramy výchozích a následných pravidelných kontrol a revizí u 

za�ízení  

� Plán údržby, doklady o provád�ní údržby  

� Provozní dokumentace, provozní deníky, záznamy  

� Doklady o uvedení za�ízení do provozu 

� Revizní knihy, doklady o provád�ní p�edepsaných prohlídek, zkoušek a revizí  

� Jmenování osob zodpov�dných za provoz technických za�ízení  

� Doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozík�  

� Dokumentace ná�adí, stroj� a technických za�ízení 

4. Dokumentace z oblasti pracovního prost�edí 

� Doklady o výsledcích m��ení škodlivin v pracovním prost�edí  

� Provozní �ád, prozní p�edpisy (ZP § 103, § 349), nap�.: 

�  sklad - místní p�edpis (�SN 26 9030) 

�  plynová kotelna do 50 kW - Místní provozní �ád (�SN 38 6405) 

�  motorové vozíky - dopravn� provozní �ád (�SN 26 8811) atd. 

� Projektová dokumentace staveb  

� Projektová dokumentace výrobních a provozních prostor� 

5. Dokumentace bezpe�nosti pracovních �inností 

� Technologická dokumentace a pracovní postupy  
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� Dokumentace p�i stavebních pracích 

6. Dokumentace týkající se nakládání s chemickými látkami 

� Bezpe�nostní listy, dokumentace vyplývající z právních p�edpis�, nap�. z oblasti 

ochrany zdraví zam�stnanc�, obyvatelstva, životního prost�edí aj. [9]. 
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P�íloha �. 3 

P�ehled vybraných právních p�edpis� a norem požární ochrany a jiných 

souvisejících p�edpis� 
 

1. Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

2. Vyhláška �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. 

3. Vyhláška �. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpe�nosti p�i 

sva�ování a nah�ívání živic v tavných nádobách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

4. Zákon �. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických p�ípravcích a o zm�n� 

n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

5. Zákon �. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií zp�sobených vybranými 

nebezpe�nými chemickými látkami nebo chemickými p�ípravky, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. 

6. Vyhláška �. 27/1999 Sb., o form� a obsahu bezpe�nostního listu k nebezpe�né 

chemické látce a p�ípravku, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

7. Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

8. Vyhláška �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

9. �SN 73 0831 Požární bezpe�nost staveb – Shromaž	ovací prostory (prosinec 2001). 

10. �SN 73 0802 Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty (prosinec 2000). 

11. �SN 73 0804 Požární bezpe�nost staveb – Výrobní objekty.  

12. �SN 73 0873 Požární bezpe�nost staveb – Zásobování vodou (�erven 2003). 

13. �SN 73 0875 Požární bezpe�nost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace. 
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14. �SN 73 0872 Požární bezpe�nost staveb – Ochrana staveb proti ší�ení požáru 

vzduchotechnickým za�ízením. 

15. �SN 65 0201 Ho�lavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci  

(srpen 2003). 

16. �SN EN 1127-1 Výbušná prost�edí – Zamezení a ochrana proti výbuchu – �ást 1: 

Základní pojmy a metodologie. Zá�í 1998. 

17. �SN ISO 8421-1 Požární ochrana – Slovník – �ást 1: Obecné termíny a jevy požáru. 

�ervenec 1996. 

18. �SN 44 1315 Skladování tuhých paliv. Duben 1989. 

19. �SN EN 2 T�ídy požár�. �erven 1994. 

20. �SN 06 1008 Požární bezpe�nost tepelných za�ízení (prosinec 1997). 

21. �SN EN 1443 Komínové konstrukce – Všeobecné požadavky (2000, 73 4200). 

22. �SN 73 4201 Komíny a kou�ovody – Navrhování, provád�ní a p�ipojování spot�ebi�� 

paliv (2002). 

23. �SN EN 1089 – 3 Lahve na p�epravu plyn� – Ozna�ování lahví – �ást 3: Barevné 

zna�ení (1998). 

24. �SN EN 1089 – 2 Lahve na p�epravu plyn� – Ozna�ování lahví (krom� lahví na LPG) 

– �ást 2: Informa�ní nálepky (2003, 07 8500). 

25. �SN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla (duben 2003). 

26. �SN ISO 3864 Bezpe�nostní barvy a bezpe�nostní zna�ky (listopad 1995, 01 8010). 

27. Zákon �. 102/2001 Sb., o obecné bezpe�nosti výrobk� a o zm�n� n�kterých zákon� 

(zákon o obecné bezpe�nosti), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

28. Zákon �. 238/2000 Sb., o hasi�ském záchranném sboru �eské republiky, a o zm�n� 

n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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29. Zákon �. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm�n� n�kterých 

zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

30. Zákon �. 240/2000 Sb., o krizovém �ízení a o zm�n� n�kterých zákon� (krizový 

zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

31. Zákon �. 241/2000 Sb., o hospodá�ských opat�eních pro krizové stavy a o zm�n� 

n�kterých souvisejících p�edpis�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

32. Vyhláška �. 247/2001 Sb., o organizaci a �innosti jednotek požární ochrany [3]. 
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P�íloha �. 4 

Vybrané právní p�edpisy BOZP  a související právní p�edpisy 

Zákony 

1. Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

2. Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci v pracovn� právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn� právní vztahy 

(zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

3. Zákon �. 264/2006 Sb., kterým se m�ní n�které zákony v souvislosti s p�ijetím 

zákoníku práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

4. Zákon �. 379/2005 Sb., o opat�eních k ochran� p�ed škodami p�sobenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o zm�n� souvisejících zákon�, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

5. Zákon �. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

6. Zákon �. 253/2005 Sb., kterým se m�ní n�které zákony v souvislosti s p�ijetím zákona 

o inspekci práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

7. Zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

8. Zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

9. Zákon �. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zm�n� a dopln�ní 

n�kterých souvisejících zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

10. Zákon �. 266/2006 Sb., o úrazovém pojišt�ní zam�stnanc� ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. 

11. Zákon �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní 

n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

12. Zákon �. 634/1992 Sb., o ochran� spot�ebitele, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

13. Zákon �. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

14. Zákon �. 297/1991 Sb., o úprav� náhrady za ztrátu na výd�lku po skon�ení pracovní 

neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání, ve zn�ní zákona pozd�jších 

p�edpis�. 
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15. Zákon �. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe�nosti práce, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

 

Na�ízení vlády 

 

16. Na�ízení vlády �. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provád�ní zkoušek z 

odborné zp�sobilosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

17. Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

18. Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 

vibrací, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

19. Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

20. Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 

prost�edí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

21. Na�ízení vlády �. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajišt�ní bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci v prost�edí s nebezpe�ím výbuchu, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. 

22. Na�ízení vlády �. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

23. Na�ízení vlády �. 26/2003 Sb., kterým se ur�ují vyhrazená tlaková za�ízení a stanoví 

n�které podmínky k zajišt�ní jejich bezpe�nosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

24. Na�ízení vlády �. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní 

za�ízení, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

25. Na�ízení vlády �. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na za�ízení a 

ochranné systémy ur�ené pro použití v prost�edí s nebezpe�ím výbuchu, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

26. Na�ízení vlády �. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spot�ebi�e 

plynných paliv, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

27. Na�ízení vlády �. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné pracovní prost�edky ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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28. Na�ízení vlády �. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché 

tlakové nádoby, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

29. Na�ízení vlády �. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická 

za�ízení nízkého nap�tí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

30. Na�ízení vlády �. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 

výrobky ozna�ované CE, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

31. Na�ízení vlády �. 168/2002 Sb., kterým se stanoví zp�sob organizace práce a 

pracovních postup�, které je zam�stnavatel povinen zajistit p�i provozování dopravy 

dopravními prost�edky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

32. Na�ízení vlády �. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

33. Na�ízení vlády �. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na za�ízení na dopravu 

osob, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

34. Na�ízení vlády �. 28/2002 Sb., kterým se stanoví zp�sob organizace práce a 

pracovních postup�, které je zam�stnavatel povinen zajistit p�i práci v lese a na 

pracovištích obdobného charakteru, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

35. Na�ízení vlády �. 27/2002 Sb., kterým se stanoví zp�sob organizace práce a 

pracovních postup�, které je zam�stnavatel povinen zajistit p�i práci související s 

chovem zví�at, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

36. Na�ízení vlády �. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních 

zna�ek a zavedení signál�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

37. Na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �istících a 

dezinfek�ních prost�edk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

38. Na�ízení vlády �. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zp�sob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánu a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

39. Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný 

provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. 

40. Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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41. Na�ízení vlády �. 1/2008 Sb., o ochran� zdraví p�ed neionizujícím zá�ením, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

42. Na�ízení vlády �. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování 

shody, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

43. Na�ízení vlády �. 191/1993 Sb., o úprav� náhrady za ztrátu na výd�lku po skon�ení 

pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

 

Vyhlášky 

 

44. Vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

45. Vyhláška �. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

46. Vyhláška �. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz za�ízení a 

provozoven pro výchovu a vzd�lání d�tí a mladistvých, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

47. Vyhláška �. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky p�edcházení vzniku a ší�ení 

infek�ních onemocn�ní a hygienické požadavky na provoz zdravotnických za�ízení a 

ústav� sociální pé�e, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

48. Vyhláška �. 426/2004 Sb. o registraci chemických látek, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

49. Vyhláška �. 232/2004 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona o 

chemických látkách a chemických p�ípravcích a o zm�n� n�kterých zákon�, tykající se 

klasifikace, balení a ozna�ování nebezpe�ných chemických p�ípravk�, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

50. Vyhláška �. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpe�nostního listu k 

nebezpe�né chemické látce a chemickému p�ípravku, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

51. Vyhláška �. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. 

52. Vyhláška �. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny p�i �innostech epidemiologicky závažných, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

53. Vyhláška �. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za�azování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatel� biologických expozi�ních test�, podmínky odb�ru 
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biologického materiálu pro provád�ní biologických expozi�ních test� a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými �initeli, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

54. Vyhláška �. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracovišt�, které jsou zakázány 

t�hotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého m�síce po porodu a 

mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjime�n� tyto práce konat z 

d�vodu p�ípravy na povolání, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

55. Vyhláška �. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických fyzikálních a 

biologických ukazatel� pro vnit�ní prost�edí pobytových místností n�kterých staveb, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

56. Vyhláška �. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

57. Vyhláška �. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zem�d�lství, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

58. Vyhláška �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. 

59. Vyhláška �. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

60. Vyhláška �. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

61. Vyhláška �. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 

výrobu ur�ených technických za�ízení a jejich konkretizace (�ád ur�ených 

technických za�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

62. Vyhláška �. 91/1993 Sb., k zajišt�ní bezpe�nosti práce v nízkotlakých kotelnách, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

63. Vyhláška �. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�.  

64. Vyhláška �. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti 

práce a technických za�ízení, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

65. Vyhláška �. 21/1979 Sb., kterou se ur�ují vyhrazená plynová za�ízení a stanoví n�které 

podmínky k zajišt�ní jejich bezpe�nosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

66. Vyhláška �. 20/1979 Sb., kterou se ur�ují vyhrazená elektrická za�ízení a stanoví 

n�které podmínky k zajišt�ní jejich bezpe�nosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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67. Vyhláška �. 19/1979 Sb., kterou se ur�ují vyhrazená zdvihací za�ízení a stanoví 

n�které podmínky k zajišt�ní jejich bezpe�nosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

68. Vyhláška �. 18/1979 Sb., kterou se ur�ují vyhrazená tlaková za�ízení a stanoví n�které 

podmínky k zajišt�ní jejich bezpe�nosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

69. Vyhláška �. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových za�ízení, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

70. Vyhláška �. 50/1978 Sb., o odborné zp�sobilosti v elektrotechnice, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� [32]. 
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P�íloha �. 5 

Soulad požadavk� programu „Bezpe�ný podnik“ s požadavky OHSAS 

18001, ISO 14001 a ISO 9001  
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Tabulka �. 10.1 -  Soulad požadavk� [14]. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


