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Úvod 

Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci (BOZP) je v praktickém pojetí soubor 

technických, organiza�ních a výchovných opat�ení, která p�i správné realizaci vytvo�í 

podmínky k tomu, aby se pravd�podobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila 

na minimum. 

Právo na zajišt�ní ochrany zdraví vychází z legislativních p�edpis� nejvyšší právní 

síly. Jedná se p�edevším o Listinu základních práv a svobod, která byla vyhlášena usnesením 

p�edsednictva �eské národní rady �. 2/1993 Sb. Zde je v �láncích 28, 29 a 31 deklarováno 

právo každého �lov�ka na uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu zdraví. [3] 

Bližší podmínky pro zajiš�ování bezpe�nosti p�i práci vychází ze sm�rnic Evropského 

spole�enství [9] a mezinárodních smluv (nap�. úmluvy Mezinárodní organizace práce �. 120, 

155 a 161), které byly zakomponovány do právního �ádu �eské republiky, tj. národních 

zákon� a jejich provád�cích p�edpis�. [1] 

V �eské republice je od roku 1965 st�žejním p�edpisem v oblasti BOZP Zákoník 

práce. Jedná se p�edevším o �ást pátou, kde jsou uvedeny požadavky kladené jak na 

zam�stnavatele, tak i na zam�stnance. Dalším d�ležitým p�edpisem je zákon �. 309/2006 Sb., 

o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Povinnosti na úseku 

BOZP uvád�jí i další zákony a jejich provád�cí p�edpisy, v�etn� technických norem. A�koliv 

dnes technické normy nejsou právn� závazné, z § 349 Zákoníku práce vyplývá, že všechny 

technické normy, které upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví, jsou zezávazn�ny. 

Nedodržování požadavk� právních p�edpis� v oblasti BOZP m�že mít nejen likvida�ní 

následky pro zam�stnavatele v d�sledku kontrol a následných pokut, náhrady škody na 

majetku a na zdraví, ale i celoživotní vý�itky, pokud následkem nedbalého jednání a 

nedodržování t�chto p�edpis� dojde u pracovník� ke zdravotním následk�m.  

Bakalá�ská práce �eší problematiku zajiš�ování BOZP u osob samostatn� výd�le�n�

�inných (OSV�), které jsou podle zákona �. 309/2006 Sb., rozd�leny do �ty� kategorii. Cílem 

je rozebrat požadavky BOZP pro OSV�, vyplývající z platné �eské legislativy a následn�

konkrétn� navrhnout odpovídající zajišt�ní BOZP u t�í kategorií, s kterými se v praxi nejvíce 

setkáváme. Tím je �ešena i problematika „klasických a speciálních“ pracoviš�. 
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1 Legislativa BOZP pro OSV�

I OSV� se musí v oblasti BOZP �ídit platnou �eskou legislativou. Pokud n�kdo 

pracuje jako OSV�, pak se na n�j vztahuje ustanovení �ásti druhé zákona �. 309/2006 Sb., 

která uvádí požadavky na zajišt�ní BOZP p�i �innostech nebo poskytování služeb mimo 

pracovn�právní vztahy.  

V zákoníku práce (ZP) není p�esn� definována osoba samostatn� výd�le�n� �inná. 

Informace o OSV� je v zákon� �. 309/2006 Sb., kde jsou uvedeny služby mimo 

pracovn�právní vztahy, které rozd�lují OSV� do �ty� kategorií. V rámci bakalá�ské práce se 

�eší pouze t�i kategorie OSV� a to zam�stnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje 

(OSV� se zam�stnanci), fyzickou osobou, která provozuje samostatn� výd�le�nou �innost 

(OSV� bez zam�stnanc�) a fyzická nebo právnická osoba, která je zadavatelem stavby 

(zadavatel stavby). �tvrtou kategorii spolupracujícího manžela nebo dít� se v bakalá�ské práci 

nerozebírá z d�vodu obsažení v p�edešlých kategorii. 

OSV� bez zam�stnanc� mají situaci z hlediska BOZP jednodušší. Za dodržování 

BOZP odpovídají pouze sami sob�. Nicmén� nejsou zbaveni povinnosti dodržovat požadavky 

p�edpis� BOZP, p�edevším Zákoníku práce a zákona. �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších 

podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

Pro OSV� se zam�stnanci platí stejné povinnosti v oblasti BOZP jako pro 

zam�stnávající právnickou osobu. OSV� zam�stnávající zam�stnance je povinna spl�ovat 

stejné povinnosti vyplývající z platné legislativy, jak je tomu u zam�stnávajících subjekt�. 

Podmínky zajiš�ování BOZP pro n�j vyplývají ze ZP, v platném zn�ní, ze zákona �.309/2006 

Sb. a z na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích a z dále uvedených právních p�edpis�.  

Zadavatelem stavby se rozumí právnická nebo fyzická osoba uvedená v zákon� �. 

309/2006 Sb. mající následující povinnosti, které budou v bakalá�ské práci �ešeny. Nap�. 

podmínky koordinátora na stavb�, povinnost doru�it oznámení o zahájení prací na p�íslušný 

oblastní inspektorát práce a zpracování plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, jestliže 

byli spln�né náležitosti uvedené v NV �. 591/2006 Sb. Zadavatel stavby zodpovídá za 

staveništ� v plném rozsahu do doby, než podepíše zápis se zhotovitelem o p�edání staveništ�.  
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2 Vyhledávání rizik u OSV�  

Pro ob� kategorie jsou uvedeny povinnosti vyplývající z platné legislativy a navrženo 

konkrétní �ešení. 

OSV� se zam�stnanci  

Ze ZP vyplývá, že zam�stnavatel je povinen zajistit bezpe�nost a ochranu zdraví 

zam�stnanc� p�i práci s ohledem na rizika spojená s výkonem práce, tak jak je to uvedené v § 

101, odst. 1. Pé�e o BOZP uložená zam�stnavateli je nedílnou a rovnocennou sou�ástí 

pracovních povinnosti vedoucích zam�stnanc�. Vedoucí pracovníci odpovídají za své 

pod�ízené a mají sou�asn� hmotnou i trestn� právní odpov�dnost.

Podle ZP § 102, odst. 3 je zam�stnavatel povinen soustavn� vyhledávat nebezpe�né 

�initele a procesy, zjiš�ovat jejich p�í�iny a zdroje. Na základ� tohoto zjišt�ní musí dále 

hodnotit rizika a p�ijímat opat�ení k jejich odstran�ní. �etnost hodnocení rizika si každá 

spole�nost ur�í sama v interních p�edpisech spole�nosti. Ve v�tšin� p�ípad� dochází k znovu 

hodnocení rizika po t�žkých pracovních úrazech a po nehodách v�tšího rozsahu. Všechny 

dokumenty, které prokazují spl�ování podmínek zajiš�ování BOZP se musí uchovávat v 

tišt�né nebo elektronické podob�. 

V p�íloze �. 2 je zpracovaný formulá�, který má pomáhat p�i vyhledávání rizik, 

nebezpe�ných �initel� a proces� na pracovišti. Tento p�eddefinovaný formulá� slouží k lepší 

orientaci a p�ehlednosti kontrolovaných jednotlivých �inností.  

B�hem kontroly pracovišt� se zjistí neshody (závady), které se výstižným zp�sobem 

popíší, pop�ípad� m�že být p�iložená fotodokumentace daného problému, uvede se vhodné 

opat�ení k �ešení, do kdy má být odstran�n, i kdo je zodpov�dný za jeho �ešení. K zevrubn�jší 

kontrole jsou p�edtišt�ny jednotlivá pracovišt� a �innosti, která když nejsou pravideln�

kontrolována, bývají nej�ast�jším zdrojem nehod. Mezi n� pat�í nap�. kontrola 

administrativních a skladovacích prostor�, kontrola pracovišt� z hlediska životního prost�edí, 

nedodržování používání povinných OOPP, práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Bližší 

podmínky a pravidla vypracování Zprávy o kontrole pracovišt� jsou uvedeny v interním 

p�edpisu spole�nosti. 
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Jeden z dalších zp�sob� jak doložit soustavné vyhledávání rizik na staveništi je vedení 

knihy BOZP. Pracovníci zodpov�dní za BOZP vedou knihu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci, která slouží jako doklad o kontrole dodržování p�edpis� BOZP, o bezpe�nostních 

opat�eních, o dodržování stanovených postup� práce a o používání p�edepsaných OOPP.  

Návrh obsahu knihy BOZP 

• D�ležité telefonní �ísla na pohotovostní složky a poruchové služby 

Záchranná služba - 155  

Hasi�i - 150 

Policie - 158 

M�stská Policie - 156 

Integrovaný záchranný systém - 112 

Porucha plynu - 1239 

Porucha elektrického proudu – 840 850 860 

Porucha vody – dle regionu 

• Osoby pov��ené k poskytování první pomoci - seznam lidí, kte�í prošli školením první 

pomoci 

• Osoby pov��ené k poskytnutí technické pomoci - specializované osoby poskytující 

odborné údržby, nap�. servisy mechanických za�ízení, elektriká�i  

• Koordinátor BOZP na staveništi – vypsané jméno, p�íjmení a telefonní �íslo koordinátora 

na stavb�

• Provozní záznamy bezpe�nosti práce 

• Zápisy o kontrole bezpe�nosti práce - kde jsou zapisované pravidelné denní kontroly 

staveništ�. Dále je uvedeno, kdy a kým byla kontrola BOZP provedena, jaké byly zjišt�ny 

neshody, jaká jsou nápravná opat�ení, kdo je za n�j zodpov�dný a zdali byly zjišt�né 

neshody z minula odstran�ny.). 

• Zápisy o školení bezpe�nosti práce – seznam lidí, kte�í prošli školením 

• Zápis o seznámení se stavbou a informacích o rizicích – plní-li na jednom pracovišti 

úkoly zam�stnanci dvou a více zam�stnavatel�, jsou zam�stnavatelé povinni se vzájemn�

písemn� informovat o rizicích a p�ijatých opat�eních k ochran� p�ed jejich p�sobením , 

tak jak je to uvedeno v ZP § 101 odst. 3. 
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• Evidence o pracovních úrazech, v�etn� drobných poran�ní – všechny pracovní úrazy 

musí být sepsány a evidovány v papírové nebo elektronické podob�. 

OSV� bez zam�stnanc�

OSV� bez zam�stnanc� si odpovídají za život a zdraví sama sob� a mají i trestní 

odpov�dnost jako každé jiné osoby. Svým konáním nesmí ohrozit bezpe�nost a zdraví jiných 

osob. Proto si musí OSV� provád�t sama sob� prevenci rizik a sama sob� ukládat opat�ení k 

odstran�ní možného rizika poškození zdraví. Na OSV� bez zam�stnanc� se vztahují 

požadavky § 101, odst. 1,2 a § 102 ZP v plném rozsahu. To znamená, že OSV� bez 

zam�stnanc� je povinna vytvá�et bezpe�né a neohrožující pracovní prost�edí, soustavn�

vyhledávat nebezpe�né �initele a p�ijímat opat�ení k jejich odstran�ní a p�izp�sobovat 

opat�ení m�nícím se skute�nostem. Dá se �íct, že  OSV� musí jednat v souladu s platnou 

�eskou legislativou a m�la by být schopná p�edložit, jakým zp�sobem splnila požadavek 

legislativy.
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3 Povinná školení pro OSV�  

Pro ob� kategorie jsou uvedeny povinnosti vyplývající z platné legislativy a navrženo 

konkrétní �ešení. 

3.1 Povinná školení pro OSV� se zam�stnanci 

Každý zam�stnavatel je povinen zajistit školení zam�stnanc�m o právních a ostatních 

p�edpisech zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Dále musí být zam�stnanci 

op�tovn� proškolení p�i zm�n� pracovního za�azení, p�i zm�n� druhu práce, p�i zavedení nové 

technologie nebo v p�ípadech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci. 

Zam�stnavatel ur�í obsah a �etnost školení a také zp�sob vedení dokumentace o 

provedeném školení. Rovn�ž stanoví zp�sob ov��ování znalostí zam�stnanc� a vedení 

dokumentace o provedeném školení. [8] 

Školení musí být pro zam�stnance jasné a srozumitelné. Zam�stnanci si musí být 

v�domi rizika, které jim hrozí a které m�že být potenciálním zdrojem úrazu. Na záv�r školení 

zam�stnanci svým podpisem stvrzují, že byli náležitým zp�sobem pou�eni a p�ezkoušeni po 

stránce BOZP, že danou problematiku pochopili a jsou si v�domi následk� p�i nedodržování 

p�edpis� a pokyn�. Jedná-li se o zahrani�ní zam�stnance, tak školení musí být provedeno 

v tom jazyce, v kterém budou zam�stnanci schopni dané problematice porozum�t.  

3.1.1 Vstupní školení  

Každý nový zam�stnanec p�i nástupu do práce musí být proškolen z právních a 

ostatních p�edpis�. Tohoto školení se musí zú�astnit všichni nov� p�ijatí zam�stnanci v�etn�

brigádník� i pracovník� v jiném pracovním pom�ru. Školení musí být provedeno vždy p�i 

nástupu do pracovního pom�ru. U brigádník� p�ed nástupem na pracovišt�. 

Obsah a rozsah školení jednotlivých profesí ur�ují školitele dle rozsahu a charakteru 

pracovního místa. Školení musí být provád�no nejmén� jednou ro�n�. Dále ihned p�i nástupu 

na p�id�lené pracovišt�, p�i p�evedení na jinou práci a vždy po pracovním úrazu 
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Obsah školení 

B�hem vstupního školení by m�ly být zmín�ny následující body 

- Povinnosti zam�stnanc� � podle ZP vybrat jednotlivé paragrafy a ve stru�nosti je popsat 

a vysv�tlit 

- Odpov�dnosti � hmotná, trestní, postihy za nedodržování p�edpis�

- Osobní ochranné pracovní prost�edky a mycí, �istící a dezinfek�ní prost�edky �

seznámení se s návodem výrobce na používání OOPP 

- Evidence a registrace pracovních úraz�, ohlašování pracovních úraz� a odškod�ování �

seznámit zam�stnance s tím, co je to pracovní úraz, jaké jsou jejich povinnosti p�i úraze  

- Pracovní prost�edí a hygiena práce � seznámit s kategorizací prací  

- Nebezpe�né chemické látky a p�ípravky � s jakými nebezpe�nými chemickými látkami 

je možné se dostat do kontaktu a jaké mají nebezpe�né vlastnosti  

- Zdravotní pé�e, preventivní prohlídky, zavolání rychlé záchranné pomoci � ur�ení 

�etnosti preventivních léka�ských prohlídek, zvládnutí zavolání rychlé záchranné pomoci 

a jak poskytnout první pomoc do p�íjezdu záchranné služby 

- Provoz a obsluha tlakových nádob stabilních, zdvihacích za�ízení, plynových láhví a 

elektrických za�ízení � vysv�tlit zvláštní nebezpe�í, které hrozí p�i používání 

vyhrazených technických za�ízení a poukázat na zakázané �innosti 

- Bezpe�nost práce p�i stavebních pracích podle NV �. 591/2006 Sb. � informovat 

pracovníky v rozsahu provád�ných �inností  

- Zákaz kou�ení, konzumace alkoholických nápoj� a jiných omamných látek � seznámit o 

možných preventivních dechových zkouškách a sankce za porušování tohoto p�edpisu 

- Prevence rizik � seznámit se zp�sobem, vyhledávání rizik, posuzování rizik a hodnocení 

rizik 

O provedeném školení a ov��ení znalosti se vyhotoví záznam. Zam�stnanec svým 

podpisem stvrzuje porozum�ní dané problematiky a je si v�dom postih� p�i porušování 

p�edpis� a pravidel. Vyhotovený záznam musí být také podepsán bezpe�nostním technikem, 

stavbyvedoucím nebo mistrem, kdo poskytl dané školení a záznam je založen do osobního 

spisu zam�stnance. 
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Návrh záznamu vstupního školení BOZP 

Potvrzuji, že dne ..................... byl-a ve spole�nosti .........................................  

pan(í) ................................................................... 

Nar ...............................................bytem ............................................................... 

Seznámení 
P�edpisy o bezpe�nosti práce  

Základní povinnosti spole�nosti v oblasti BOZP, PO, ŽP Povinnosti zam�stnanc� - ZP § (30-

56, 78- 99, 101-108, 127-130, 211-223, 224-247, 248-264, 275, 276-289, 300-306, 317-319, 

325-328, 364-379), pracovní �ád spole�nosti  

• Odpov�dnosti (trestná odpov�dnost, hmotná odpov�dnost, postihy, náhrada škody 

•   Osobní ochranné pracovní prost�edky a mycí, �istící a dezinfek�ní prost�edky 

• Evidence a registrace pracovních úraz�, odškod�ování, preventivní opat�ení (povinnosti 

pracovník� p�i ohlašování pracovních úraz�)  

• Pracovní prost�edí a hygiena práce, (složky pracovního prost�edí, hygienická za�ízení, 

pracovní a osobní hygiena)  

• Sklady a skladování, manipulace s b�emeny 

• Nebezpe�né chemické látky a p�ípravky, manipulace, první pomoc 

• Zdravotní pé�e, první pomoc p�i úrazu elektrickým proudem, p�i otrav� CO, p�i 

popáleninách, p�i zlomeninách, p�i zasažení nebezpe�nými chemickými látkami

• Práce p�es�as, no�ní práce, p�estávky, odpo�inek

• Všeobecné zásady BOZP u elektr. za�ízení – kvalifikace pracovník�

• Vyhl. �. 50/78 Sb., kontroly a revize p�enosného elektrického ná�adí a el. spot�ebi��

• Bezpe�nost práce p�i stavebních pracích NV �. 591/2006 Sb

•  BP ve výškách, práce na žeb�íku, na st�eše, zajišt�ní osob a materiálu, NV �. 362/2005 

Sb

• Doprava a pohyb osob, vysokozdvižné vozíky

• Provoz a obsluha TNS, ZZ, plynových a elektro za�ízení, - obsluha, zakázané �innosti 
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• Prevence rizik, �ízení rizik, - vyhledávání, posuzování, hodnocení rizik,  

• Riziková pracovišt�, rizikové faktory, používání OOPP, léka�ské prohlídky 

•  Zákaz donášení, konzumace alkoholu a práce pod vlivem alkoholu, a jiných omamných 

látek, Zákaz kou�ení na vybraných pracovištích spole�nosti  

• Životní prost�edí – zákon o odpadech, nakládání s odpady, identifika�ní listy, místa 

shromaž	ování, nebezpe�ný odpad, evidence, havarijní plány spole�nosti

• Další p�edpisy …………………………............................................................... 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl-a o své práci výše uvedené po stránce BOZP 

�ádn� pou�en-a, p�ezkoušen-a a upozorn�n-a na následky v p�ípad� nedodržování p�edpis� a 

pokyn� a potvrzuji, že jsem danou problematiku pochopil  

      …………………………                ………………………. 

podpis zam�stnance         podpis školitele 

datum školení .......................................  

..........................................................     ……………............................................. 

* Jméno a p�íjmení p�ekládajícího       podpis p�ekladatele 

*- jedná-li se o zahrani�ního zam�stnance*- 

Na záv�r školení si zam�stnavatel ur�í, jakou formou budou zam�stnanci 

proškoleni. Jedna z možností je ústní p�ezkoušení, které je hodn� diskutabilní a 

nep�esv�d�ivé. Druhou vhodn�jší možností je napsání písemného testu. Návrh testu je 

uveden v p�íloze �. 3. 

3.1.2 Školení z ostatních p�edpis�: 

Platí pro všechny zam�stnance, u nichž krom� vstupního školení BOZP a PO je 

vyžadováno speciální školení odborné zp�sobilosti. U zvláštních profesí je lh�ta školení a 

proškolení dána normami a platnou legislativou.  Program jednotlivých školení je 
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v kompetenci školitele. V tabulce 1 jsou uvedeny �innosti nebo profese zam�stnance, lh�ta, 

jak �asto dochází k periodickému školení, kdo školení provádí a zajiš�uje a jaký doklad se 

obdrží po úsp�šném absolvování školení. Jedná se pouze o �ást profesí nebo �inností 

s odbornou zp�sobilostí 

Tabulka 1: Školení odborné zp�sobilosti 

Profese, �innost Lh�ta  Provádí Zajiš�uje Doklad  


idi� nad 3,5t 1x ro�n�
Oprávn�ná 

Organizace 

Personální 

odd�lení 

Doklad o profesní 

zp�sobilosti 

Je�ábník 1x ro�n�
Personální 

odd�lení

Personální 

odd�lení
- je�ábnický pr�kaz 

Vaza� b�emen 1x ro�n�
RT ZZ nebo 

Technik ZZ 

Personální 

odd�lení 
- vaza�ský pr�kaz 

Svá�e� 1x2 roky 
Oprávn�ná 

organizace 

Personální 

odd�lení 
- svá�e�ský pr�kaz 

Pracovník s elektro. 

kvalifikací (§5-8) 
1x3 roky 

Oprávn�ná 

organizace 

Personální 

odd�lení
- osv�d�ení 

Obsluha  TNS 1x3 roky RT TNS 
Personální 

odd�lení

- záznam o školení 

a p�ezkoušení 

Osoba zodpov�dná 

za provoz TNS 
1x3roky RT TNS 

Personální 

odd�lení

-záznam o p�ezkoušení 

(jmenovací dekret) 


idi� referentských 

vozidel 
1x2 roky 

Oprávn�ná 

organizace 

Personální 

odd�lení

- �idi�ský pr�kaz 

- záznam o proškolení 

Preventivní požární 

hlídky 
1x ro�n�

Osoba odborn�

zp�sobilá v PO 

Personální 

odd�lení

- záznam o školení 

a praktickém výcviku 

chemické látky a 

p�ípravky 
1x ro�n�

Osoba odborn�

zp�sobilá 

Personální 

odd�lení
- záznam o školení 

obsluha plynových 

za�ízení 
1x 3 roky 

RT plynových 

za�ízení 

Personální 

odd�lení

- záznam o školení 

osv�d�ení obsluhy

lešená� 1x  ro�n�
Instruktor 

lešená�.techniky 

Personální 

odd�lení
- pr�kaz lešená�e 

Obsluha motorové 

�et�zové pily 
1x ro�n�

Bezpe�nostní 

technik 

Personální 

odd�lení
- pr�kaz obsluhy 
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3.1.3 Seznámení s riziky na pracovišti 

Zam�stnavatel má povinnost zajistit zam�stnanc�m, zejména zam�stnanc�m 

v pracovním pom�ru na dobu ur�itou, zam�stnanc�m agentury práce do�asn� p�id�leným 

k výkonu práce k jinému zam�stnavateli, mladistvým zam�stnanc�m, podle pot�eb 

vykonávané práce dostate�né a p�im��ené informace a pokyny o bezpe�nosti a ochran� zdraví 

p�i práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opat�ením na 

ochranu p�ed p�sobením t�chto rizik. [8] 

Návrh záznamu Seznámení s riziky na pracovišti je vypracovaný v p�íloze �. 4. 

Zam�stnavatel je povinen zabezpe�it, aby zam�stnanci jiného zam�stnavatele 

vykonávající práce na jeho pracovišti 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. Návrh obsahu informa�ního letáku je uveden v tabulce 2. 

V praxi se uvedený požadavek spl�uje tím, že se seznámí s pracovišt�m vedoucí 

pracovníci, kte�í dále proškolí své zam�stnance. Ve zvláštních p�ípadech m�že organizace 

požadovat proškolení všech pracovník� (i dodavatelských spole�ností) vyskytujících se na 

staveništi, jestliže je uvedeno v interních p�edpisech spole�nosti. 

Mezi nejd�ležit�jšími p�edanými informacemi o staveništi by m�ly být: „ Obecná 

pravidla o bezpe�nosti, používání osobních ochranných pracovních prost�edk�, d�ležitá 

telefonní �ísla, postupy ve výjime�ných situacích, postup v p�ípad� požáru.“ 
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Tabulka 2: Návrh informa�ního letáku 

KONTAKTY NA ZÁCHRANNÉ SLUŽBY OBECNÁ 
PRAVIDLA BEZPE�NOSTI: 

NOUZOVÁ LINKA   
112 KAŽDÝ NOVÝ ZAM�STNANEC MUSÍ P	ED

  ZAHÁJENÍM PRÁCE NEJD	ÍVE 
NEMOCNICE: PROJÍT ÚVODNÍM ŠKOLENÍM 
Obecná linka 155   

  Ochranné pom�cky: Kolektivní bezpe�nost má 
p�ednost p�ed osobní bezpe�ností

KADA�   
Adresa: Golovinova 1559, Kada� OSOBNÍ OCHRANNÉ POM
CKY 

•Telefon:    +420 474 944 111 Povinné 
  � Pracovní od�v 

.PLZE� � Bezpe�nostní helma 
Adresa: alej Svobody 80, Plze� � Bezpe�nostní obuv 
•Telefon:    +420 377 103 111 � Reflexní od�v 

BOR Pro specifické úkony (sva�ování, �ezání…) 
•Adresa: Primdská501,Bor Svá�e�ský od�v 

•Telefon:    +420 374 704 111 Ochrana sluchu a zraku 
  Bezpe�nostní rukavice 

POLICIE:   
Obecná linka 158 DOPRAVA 

Únešov
•Adresa: Únešov 7, §     Záchranná vozidla mají absolutní p�ednost 

•Telefon: +420 373 315 224 §     Dodržujte pravidla dopravního provozu 
  §     Dodržujte zna�ení podél trasy záboru. 

Bor  Používejte pouze cesty, které jsou k tomu ur�ené 
•Adresa: Sadová613,Bor (na map� vyzna�eny oranžov�) 

•Telefon: +420 974 337 720   
  DOPRAVA NA STAVENIŠTI 

St�íbro Pro všechna lehká vozidla: 
Adresa: Tr. 5. kv�tna 813, 349 01 St�íbro � Není dovoleno parkovat v blízkosti stroj�

•Telefon: +420 374 622 231              � Dejte stroj�m p�ednost 
HASI�I: � Je zakázáno používat k pr�jezdu pracovní 

Obecná linka 150 trasy soukromých vozidel 
Regionální odbor Žatec Pro všechny chodce: 

•Adresa: Chmela�ské nám. 347/438 27 Žatec � Je zakázáno chodit v pracovním prostoru stroj�
•Telefon: +420 950 330 211   
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POSTUP VE   
VÝJIME�NÝCH SITUACÍCH PRÁCE V BLÍZKOSTI 

  PLYNOVOD
 A VEDENÍ 
NAŠÍ PRIORITOU JE ZAJIŠT�NÍ   

VAŠÍ BEZPE�NOSTI Práci nem�žete zahájit bez pot�ebného 
povolení!!! 

Chránit - varovat - pomáhat   
  � Práci nesmíte zahájit, aniž byste absolvovali 

úvodní školení kvality, BOZP, PO a ŽP. 

ZRAN�NÉ OSOBY � Je zakázáno kopat bez znalosti p�esné polohy 
podzemních vedení a potrubí. 

Vždy si vše ov��te u stavbyvedoucího a osoby 
zodpov�dné za inženýrské sít�. 

� Každé zran�ní musí být ošet�eno � Každá �innost ve vzdálenosti do t�í (3) metr� od 
potrubí musí být vykonávána pod dohledem 

� Nahlaste zran�ní vedoucímu skupiny osoby zodpov�dné za inženýrské sít�. Bez takového 
dohledu a povolení nesmíte práci zahájit. 

� Uv�domte nejbližší st�edisko první pomoci Výkopy do jednoho (1) metr� od potrubí musejí být 
vykonávány ru�n�. 

� Vyhledejte nejbližší lékárni�ku první 
pomoci 

  

    ve vozidle �i ve staveništní bu�ce PRO P	ÍPAD ÚNIKU �I POŠKOZENÍ 
� Nahlaste zran�ní zdravotní záchranné 

služb�, 
  

    je-li toho zapot�ebí � Okamžit� bezpe�ným zp�sobem zastavte práce 
� Vyšlete n�koho na nejbližší kontaktní bod � Nepanika�te a s chladnou hlavou zhodno�te 

nastalou situaci 

kde daná osoba vy�ká p�íjezdu záchranné 
služby 

� Nechte pracovní jámu otev�enou a nezasypávejte 
ji 

  � Informujte hlavního stavbyvedoucího 
POŽÁR Informujte provozovatele potrubí (Zastavte veškeré 

práce v okolí (vyhn�te se jakékoli možnosti 
vznícení) 

  � Všechny stroje a za�ízení musejí být vypnuty 
Vyhledejte nejbližší hasicí p�ístroj v: � Opus�te pracovišt� p�šky, po co nejbezpe�n�jší 

trase 

Mobilní bu�ce Postupujte proti sm�ru v�tru 
Bezpe�nostní p�íslušenství každého stroje � Shromážd�te se na nejbližším kontaktním míst�

Pokuste se vznikající požár uhasit   
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3.2 Školení pro OSV� bez zam�stnanc�: 

U OSV� bez zam�stnanc� není uvedeno, jakým zp�sobem musí prokazovat 

seznámení se s právními a ostatními p�edpisy BOZP a nemusí dokládat osnovu školení s 

prezen�ní listinou. Avšak to neplatí pro dokládání zvláštní odborné zp�sobilosti (revizní 

technik, koordinátor BOZP) a odborné zp�sobilosti (obsluha stavebních stroj�, obsluha 

je�ábu). OSV� bez zam�stnanc� musí znát a pracovat v souladu s platnou legislativou, avšak 

nemusí dokládat, jak školení provedla a jestli danému školení porozum�la. Právní a ostatní 

p�edpisy ukládají povinnost zam�stnavateli (OSV� se zam�stnanci) školit v oblasti BOZP 

zam�stnance a zam�stnanc�m ukládají povinnost ú�astnit se školení BOZP. Tato povinnost je 

ale dána jen ve vztahu zam�stnavatel se zam�stnancem a je upravena ustanovením § 103 odst. 

2 a 3 zákoníku práce. Rozsah povinností vztahujících se v oblasti BOZP na OSV� bez 

zam�stnanc� ur�uje ustanovení § 12 zákona �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek 

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

ustanovení platí, že na OSV� bez zam�stnanc�  se vztahuje § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 

105 zákoníku práce a § 2 až 11 zákona �. 309/2006 Sb. s p�ihlédnutím k podmínkám 

vykonávané �innosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Ustanovení § 103 zákoníku 

práce o povinnostech zam�stnavatele na úseku BOZP ani ustanovení § 106 zákoníku práce o 

právech a povinnostech zam�stnance na úseku BOZP se na OSV� bez zam�stnanc�

nevztahuje, OSV� není ani zam�stnavatel ani zam�stnanec, takže jí tyto úkoly ukládat 

nelze.[1] 
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4  Pracovní úrazy u OSV�  

Pro ob� kategorie jsou uvedeny povinnosti vyplývající z platné legislativy a navrženo 

konkrétní �ešení 

4.1 Pracovní úrazy u OSV� se zam�stnanci 

Pat�i�né informace pro šet�ení pracovních úraz� jsou uvedeny v zákoníku práce �.

262/2006 Sb. a v na�ízení vlády �. 201/2010 Sb. o zp�sobu evidence úrazu, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. Na�ízení vlády upravuje obsah a zp�sob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu a také hlášení smrtelného pracovního úrazu. Dle § 10 zákona �. 266/2006 

Sb. o úrazovém pojišt�ní zam�stnanc� (OSV� bez zam�stnanc�), ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, definice pracovního úrazu zní: „Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo 

smrt, které byly zam�stnanci zp�sobeny nezávisle na jeho v�li krátkodobým, náhlým a 

násilným p�sobením vn�jších vliv� nebo vlastní t�lesné síly p�i pln�ní pracovních úkol� nebo 

v p�ímé souvislosti s ním.“ „Smrtelným pracovním úrazem se rozumí takové poškození 

zdraví, na jehož následky úrazem postižený zam�stnanec nejpozd�ji do 1 roku zem�el.“ [3]  

Každý OSV� se zam�stnanci (zam�stnavatel) je povinen sjednat pojišt�ní 

odpov�dnosti zam�stnavatele za škodu pro p�ípad pracovního úrazu nebo nemoci z povolání u 

zam�stnance. V sou�asnosti toto pojišt�ní realizují dv� komer�ní pojiš�ovny - Kooperativa 

pojiš�ovna a.s. a �eská pojiš�ovna a.s. Výši pojistného a zp�sob placení upravuje vyhláškou 

Ministerstvo financí �R �. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného 

pojišt�ní odpov�dnosti zam�stnavatele za škodu p�i pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

Podle na�ízení vlády musí zam�stnavatel vést evidenci o úrazech v knize úraz�, 

v elektronické nebo listinné podob�. V evidenci jsou uvedeny údaje pot�ebné pro sepsání 

záznamu o úrazu: jméno, pop�ípad� jména a p�íjmení úrazem postiženého zam�stnance; 

datum a hodinu úrazu; místo, kde k úrazu došlo; �innost, p�i které k úrazu došlo; po�et hodin 

odpracovaných bezprost�edn� p�ed vznikem úrazu; celkový po�et zran�ných osob; druh 

zran�ní a zran�ná �ást t�la; druh úrazu; zdroj úrazu; p�í�iny úrazu; jména sv�dk� úrazu; jméno 

a pracovní za�azení toho, kdo údaje zaznamenal. 

Zam�stnavatel má povinnost bez zbyte�ného odkladu ohlásit pracovní úraz t�mto orgán�m:  
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� Územn� p�íslušnému útvaru Policie �eské republiky, nasv�d�ují-li zjišt�né skute�nosti 

tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný �in.  

� Odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci.  

� P�íslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické 

osoby, která podle jiného právního p�edpisu podléhá jeho kontrolní p�sobnosti, a trvá-li 

hospitalizace úrazem postiženého zam�stnance více než 5 dn� nebo lze-li vzhledem k 

povaze zran�ní takovou dobu hospitalizace p�edpokládat.  

� P�íslušnému obvodnímu bá�skému ú�adu, podléhá-li �innost, pracovišt� nebo technické 

za�ízení vrchnímu dozoru podle jiného právního p�edpisu, jde-li o závažný pracovní úraz 

podle jiného právního p�edpisu.  

� Zam�stnavateli, který zam�stnance k práci u n�ho vyslal nebo do�asn� p�id�lil.  

� Zdravotní pojiš�ovn�, u které je pracovním úrazem postižený zam�stnanec pojišt�n. [3]  

Smrtelný pracovní úraz musí zam�stnavatel bez zbyte�ného odkladu ohlásit:  

� Územn� p�íslušnému útvaru Policie �eské republiky.  

� Odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci.  

� P�íslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické 

osoby, která podle jiného právního p�edpisu podléhá jeho kontrolní p�sobnosti.  

� P�íslušnému obvodnímu bá�skému ú�adu, podléhá-li �innost, pracovišt� nebo technické 

za�ízení vrchnímu dozoru podle jiného právního p�edpisu.  

� Zam�stnavateli, který zam�stnance k práci u n�ho vyslal nebo do�asn� p�id�lil.  

� Zdravotní pojiš�ovn�, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zam�stnanec 

pojišt�n. [4] 

Zam�stnavatel úrazem postiženého zam�stnance, musí neprodlen� a nejpozd�ji do 

5 pracovních dn� ode dne, kdy se o úrazu dozv�d�l, vyhotovit záznam o úrazu a záznam 

bez zbyte�ného odkladu p�edat oprávn�ným osobám. Záznam o úrazu za uplynulý 

kalendá�ní m�síc, zašle zam�stnavatel nejpozd�ji do pátého dne následujícího m�síce 

t�mto orgán�m:  

� Územn� p�íslušnému útvaru Policie �eské republiky, nasv�d�ují-li zjišt�né skute�nosti 

tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný �in.  

� P�íslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické 

osoby, která podle jiného právního p�edpisu podléhá jeho kontrolní p�sobnosti.  
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� P�íslušnému obvodnímu bá�skému ú�adu, podléhá-li �innost, pracovišt� nebo technické 

za�ízení vrchnímu dozoru podle jiného právního p�edpisu.  

� Zdravotní pojiš�ovn�, u které je pracovním úrazem postižený zam�stnanec pojišt�n.  

� Organiza�ní jednotce p�íslušné pojiš�ovny, u které je zam�stnavatel pojišt�n pro p�ípad 

své odpov�dnosti za škodu p�i pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. [4] 

Zam�stnavatel musí záznam o úrazu v p�ípad� smrtelného pracovního úrazu, nejpozd�ji 

do 5 dn� ode dne, kdy se o úrazu dozv�d�l zaslat:  

� Územn� p�íslušnému útvaru Policie �eské republiky.  

� P�íslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické 

osoby, která podle jiného právního p�edpisu podléhá jeho kontrolní �innosti.  

� P�íslušnému obvodnímu bá�skému ú�adu, podléhá-li �innost, pracovišt� nebo technické 

za�ízení vrchnímu dozoru podle jiného právního p�edpisu.  

� Zdravotní pojiš�ovn�, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zam�stnanec 

pojišt�n.  

� Organiza�ní jednotce p�íslušné pojiš�ovny, u které je zam�stnavatel pojišt�n pro p�ípad 

své odpov�dnosti za škodu p�i pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. [3]  

Jestliže došlo k úrazu zam�stnance u jiného zam�stnavatele, než u kterého je 

zam�stnanec v pracovním pom�ru, zaznamenají údaje o úrazu do knihy úraz� jak 

zam�stnavatel úrazem postiženého zam�stnance, tak i zam�stnavatel, k n�muž byl 

zam�stnanec vyslán nebo do�asn� p�id�len a u kterého k úrazu došlo. Zam�stnanec ohlásí 

nejprve pracovní úraz zam�stnavateli, u kterého k pracovnímu úrazu došlo. Ten pak pracovní 

úraz ohlásí zam�stnavateli, u kterého je pracovním úrazem postižený zam�stnanec v 

pracovním pom�ru. Jestliže zam�stnanec pracovní úraz ohlásí nejprve zam�stnavateli, u 

kterého je v pracovním pom�ru, pak tento zam�stnavatel musí pracovní úraz ohlásit 

zam�stnavateli, u kterého k úrazu došlo. Oba zam�stnavatelé se podílejí na objas�ování p�í�in 

a okolností vzniku pracovního úrazu. Zam�stnavatel, u kterého je úrazem postižený 

zam�stnanec v pracovním pom�ru, je povinen pracovní úraz ohlásit p�íslušným orgán�m, 

zpracuje záznam o úrazu a odešle p�íslušným orgán�m. Stejn� se postupuje i v p�ípad�

smrtelného pracovního úrazu.  

Záznam o úrazu je v na�ízení vlády rozd�len do �ty� �ástí. V první �ásti jsou uvedené 

údaje o zam�stnavateli, u kterého je úrazem postižený zam�stnanec v pracovním vztahu. V 
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druhé �ásti jsou informace o zam�stnavateli, u kterého k úrazu došlo. Tato �ást se vypl�uje, 

pokud došlo k pracovnímu úrazu u jiného zam�stnavatele, než který je uvedený v první �ásti. 

Ve t�etí �ásti jsou popsány údaje o zam�stnanci, který utrp�l pracovní úraz. V další �ásti 

záznamu o úrazu �eší údaje o úrazu. v poslední �ásti je uvedeno vyjád�ení postiženého 

zam�stnance a sv�dk� události. Formulá� záznam o úrazu je uvedený v p�íloze �. 5 

4.2 Pracovní úrazy u OSV� bez zam�stnanc�

Podle ustanovení § 12 zákona �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, platí nová zásada, že na právní vztahy týkající se 

zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti  nebo poskytování  služeb mimo 

pracovn�právní vztahy, jde-li o zam�stnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, 

fyzickou osobou, která provozuje samostatn� výd�le�nou �innost podle zvláštního právního 

p�edpisu, spolupracujícího manžela  nebo dít� t�chto osob, fyzickou nebo právnickou osobu, 

která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, pop�ípad� se na zhotovení 

stavby podílí, se vztahuje  § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 

tohoto zákona s p�ihlédnutím k podmínkám vykonávané �innosti nebo poskytování služeb a 

jejich rozsahu. Z toho vyplývá, že i na OSV� bez zam�stnanc� se vztahuje v plném rozsahu 

povinnost šet�ení a evidence pracovních úraz� ve smyslu ustanovení § 105 zákoníku práce a 

na�ízení vlády �. 201/2010 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, jako na každého b�žného zam�stnavatele.[6] 

OSV� bez zam�stnanc� má nárok na dávky nemocenského pojišt�ní pokud se t�chto 

pojišt�ní ú�astní a poskytnutí léka�ské pé�e v rozsahu zdravotního pojišt�ní. Když se tohoto 

pojišt�ní neú�astní, tak mu nevzniká nárok na odškodn�ní z pracovního úrazu. Nárok na další 

kompenzaci m�že vzniknout z titulu p�edchozího komer�ního pojišt�ní pro pojišt�ná rizika 

nebo m�že v ur�itých p�ípadech vzniknout nárok na náhradu zp�sobené škody podle 

ob�anského práva. 
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5 Poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk� pro OSV�  

Pro ob� kategorie jsou uvedeny povinnosti vyplývající z platné legislativy a navrženo 

konkrétní �ešení 

5.1 Poskytování OOPP pro OSV� se zam�stnanci 

OSV� se zam�stnanci (zam�stnavatel) je povinen chránit zam�stnance p�ed úrazy a 

nemocemi z povolání p�edevším kolektivní ochranou - technickými prost�edky, �ešením 

technologie výroby a postupy organizace práce. Zam�stnavatel poskytuje osobní ochranné 

pracovní prost�edky (dále jen "OOPP") tehdy, nelze-li pracovní riziko vylou�it nebo 

dostate�n� omezit prost�edky kolektivní ochrany nebo jinými opat�eními. Tímto spl�uje 

požadavky § 104 zákona �. 262/2006 Sb. Vyžaduje-li to ochrana života nebo zdraví 

zam�stnanc�, musí jim být poskytovány k nošení nebo držení ochranné prost�edky; a to 

zejména v p�ípadech pracovních rizik a rizikových situací jakou jsou nebezpe�í úrazu 

mechanickým ohrožení, pádem osob nebo materiálu, po�ezáním a popálením. Nebezpe�í 

p�ekra�ování p�ípustných koncentrací škodlivin v pracovním ovzduší, nebezpe�í 

bezprost�edního styku s látkami dráždivými a poškozujícími pokožku, ohrožení nadm�rným 

teplem, vlhkem, st�ídáním teplot a nep�íznivým po�asím, ohrožení fyzikálními škodlivinami, 

nap�. sálavým teplem, infra�erveným zá�ením, hlukem a práce s lasery. 

 Rozsah vybavení zam�stnanc� ochrannými prost�edky musí vždy odpovídat povaze 

práce, pracovním podmínkám, rizikovému faktoru a rizikovým situacím. Za ochranné 

prost�edky se považují též pracovní od�v nebo obuv poskytované zam�stnanc�m v prost�edí, 

v n�mž od�v nebo obuv podléhá p�i práci mimo�ádnému opot�ebení nebo zne�išt�ní. Pot�ebné 

ochranné prost�edky poskytuje firma zam�stnanc�m k používání bezplatn�. Nahrazovat v�cné 

poskytování ochranných prost�edk� finan�ním pln�ním je zakázáno.[5] 

Podmínky pro poskytování ochranných pracovních prost�edk�

P�id�lování ochranných prost�edk� zam�stnanci se provádí na základ� hodnocení 

pracovních rizik, která na zam�stnance p�sobí nebo mohou p�sobit. Sou�ástí hodnocení rizik 

je zpracování vlastního seznamu poskytovaných ochranných prost�edk�. Soupis 

poskytovaných ochranných prost�edk� pro jednotlivé zam�stnance, se uvádí v seznamu 

profesí. Zhodnocení pracovních rizik v úplném rozsahu pracovišt�, odpovídá p�íslušný 
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vedoucí pracovišt�. P�i hodnocení se vychází z charakteru popisu pracovního místa 

hodnocené profese nebo pracovní �innosti a dále z analýzy rizik. Zpracované hodnotící 

tabulky na každém pracovišti základní dokumentaci, kterou je na základ� zhodnocení rizik a 

konkrétních podmínek, stanoven rozsah poskytování ochranných prost�edk� pro jednotlivé 

profese a pracovní �innosti provád�ných ve firm�. Zpracované hodnotící tabulky musí být 

uloženy u každého vedoucího pracovišti. 

Stanovení ochranných prost�edk�

Ochranné prost�edky musí být po dobu používání ú�inné proti vyskytujícím se rizik�m a 

jejich používání nesmí p�edstavovat další riziko. Musí odpovídat existujícím podmínkám na 

pracovišti, respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zam�stnanc� a být 

p�izp�sobeny fyzickým p�edpoklad�m zam�stnanc�.  

Tam, kde p�ítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zam�stnanci používali 

sou�asn� více ochranných prost�edk�, musí být tyto ochranné prost�edky vzájemn� slu�itelné.  

 K vybavení zam�stnanc� lze vybírat, objednávat a poskytovat pouze ty ochranné 

prost�edky, které byly schváleny p�íslušnou autorizovanou zkušebnou pro ochranu p�ed tím 

konkrétním rizikem, kterému je zam�stnanec vystaven a OOPP musí být atestované. 

Jednotlivé druhy osobní ochrany zam�stnance jsou hodnoceny podle rizik, kterým je 

zam�stnanec vystaven v pracovním procesu, rizik p�edstavovaných samotným ochranným 

prost�edkem a rizik vznikajících z nesprávného používání ochranných prost�edk�.  

Používání ochranných prost�edk�  

 Vedoucí pracoviš� jsou povinni p�edem informovat zam�stnance o riziku, p�ed kterým 

je používání ochranného prost�edku chrání a dále je seznámit s používáním ochranných 

prost�edk� v�etn� zp�sobu provád�ní jejich údržby. O provedeném seznámení s požíváním 

OOPP musí být proveden záznam. Toto seznámení s používáním OOPP musí být opakováno 

vždy p�i vzniku nového rizika nebo p�i jejich zm�n�, resp. p�i poskytování nov� zavád�ných 

typ� a druh� ochranných pom�cek. Ochranné prost�edky jsou zásadn� ur�eny pro osobní 

používání. Jejich použití pro více zam�stnanc� je možné pouze v p�ípad�, že byla u�in�na 

opat�ení, která zamezí ohrožení p�enosnými chorobami. Ochranné prost�edky musí být 

používány v souladu s návody k použití a jen k t�m ú�el�m, pro které jsou ur�eny. Výkon 

práce bez použití p�edepsaných a p�id�lených ochranných prost�edk� je zakázán.  
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Evidence vydaných ochranných prost�edk�  

Evidence každého ochranného prost�edku vydaného zam�stnanci k trvalému užívání je 

zapsána v evidenci Osobního listu. Osobní list musí být p�íslušným vedoucím pracovišt�

založen a dále veden pro každého zam�stnance. P�íslušný vedoucí pracovišt� je povinen 

sou�asn� s výdejem ochranného prost�edku provést evidenci v osobním listu tohoto 

zam�stnance. Do osobního listu se zapisuje vydaný ochranný prost�edek (s bližší klasifikací - 

typ, druh) a úplné datum jeho vydání. P�íjem ochranného prost�edku potvrdí zam�stnanec 

svým podpisem na osobním listu. V p�ípad� vydávání n�kolika druh� ochranných prost�edk�

sou�asn�, musí být zam�stnancem jejich p�íjem potvrzen podpisem u každého vydaného 

prost�edku zvláš�. Souhrnné podepisování vydaných ochranných prost�edk� je zakázáno. P�i 

p�estupu zam�stnance na jiné pracovišt� je jeho vedoucí zam�stnanec povinen sou�asn�

p�edat novému vedoucímu zam�stnanci osobní list tohoto p�estupujícího zam�stnance. Osobní 

listy musí být na pracovišti uloženy tak, aby k nim byl kontrolním orgán�m umožn�n p�ístup. 

Osobní listy zam�stnanc� se vy�azují z evidence až po skon�ení životnosti poslední ochranné 

pom�cky, evidované na tomto list�. P�edávání osobního listu do osobní pé�e p�íslušného 

zam�stnance je zakázáno. O krátkodobém p�id�lení ochranných prost�edk� z výdejny se vede 

samostatná evidence v nejnutn�jším rozsahu. Evidence musí vždy obsahovat jméno a podpis 

zam�stnance, datum poskytnutí a druh prost�edku. 

5.2 Poskytování OOPP u OSV� bez zam�stnanc�

OSV� bez zam�stnanc� jsou povinni se vybavit vhodnými OOPP podle 

vyhodnocených rizik. OSV� bez zam�stnanc� nemusí zpracovávat evidenci Osobního list 

OOPP a nemusí prokázat zp�sob seznámení se s návodem výrobce, ale musí dodržovat 

pokyny uvedené v návodu výrobce. Jestliže pracuje OSV� bez zam�stnanc� na stavb� nebo 

na projektu, musí se vybavit povinnými OOPP podle svých vyhodnocených rizik nebo podle 

požadavku na konkrétním pracovišti, nap�íklad podle plánu BOZP. 
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6 OSV� jako zadavatel stavby 

Do poslední kategorie OSV� pat�í podle §12, pís. d, zákona �. 309/2006 Sb. také 

zadavatel stavby. Mezi základní povinnosti zadavatele stavby spadá zpracování projektové 

dokumentace, vy�ízení stavebního povolení u p�íslušného stavebního ú�adu, doru�ení 

oznámení o zahájení prací na p�íslušný oblastní inspektorát práce, p�edání staveništ�

zhotoviteli, zpracování plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a ur�ení pot�ebného 

po�tu koordinátoru na staveništi, pokud požadavky na koordinátora byly spln�ny.  

Budou-li na staveništi p�sobit sou�asn� zam�stnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby, je zadavatel stavby povinen ur�it pot�ebný po�et koordinátor� bezpe�nosti ochrany 

zdraví p�i práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Pokud zadavatel stavby ur�í více 

koordinátor� p�sobící p�i p�íprav� nebo realizaci stavby, vymezí pravidla jejich vzájemné 

spolupráce. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a spl�uje stanovené p�edpoklady 

odborné zp�sobilosti, koordinátora neur�í, bude-li �innost koordinátora vykonávat sám.[10] 

Dále je zadavatel stavby povinen p�edat koordinátorovi veškeré podklady a informace 

pro jeho �innost a zavázat všechny zhotovitele stavby k sou�innosti s koordinátorem po celou 

dobu p�ípravy a realizace stavby. 

Podle § 15, zákona �. 309/2006 Sb. zadavatel stavby je povinen doru�it oznámení o 

zahájení prací, jehož náležitosti stanoví provád�cí právní p�edpis, p�íslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce nejpozd�ji 8 dn� p�ed p�edáním staveništ� zhotoviteli. Toto oznámení 

m�že být v listinné nebo elektronické podob�. Oznámení musí být vyv�šeno na viditelném 

míst� u vstupu na staveništ� po celou dobu provád�ní stavby. Rozsáhle stavby m�žou být 

ozna�eny jiným zp�sobem, nap�íklad tabulí s uvedením pot�ebných údaj�. 

Jedna z povinností zadavatele stavby je, zpracovat plán BOZP, jestliže práce a �innosti 

vystavují fyzickou osobu zvýšenému poškození zdraví, a jestliže práce musí být nahlášeny 

Oblastnímu inspektorátu práce. Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení zdraví jsou uvedeny v NV �.591/2006 Sb., Jestliže v pr�b�hu stavby se bude 

vyskytovat �innost nebo práce uvedená v této p�íloze, musí zadavatel stavby vypracovat plán 

BOZP.[6] 
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Zadavatel stavby se zproš�uje zodpov�dnosti tím, že p�edá celé staveništ� zhotoviteli 

stavby, který od chvíle p�evzetí zodpovídá za staveništ� v plném rozsahu. V protokolu o 

p�edání staveništ� by m�lo být uvedeno, o jaké staveništ� se jedná, datum p�edání, jména 

osob, která jsou statutárními zástupci firem a m�žou jednat jejím jménem. Ti podepíšou 

p�edání a p�evzetí staveništ�. P�i p�edání staveništ� musí být zhotovitel upozorn�n na rizika 

z hlediska BOZP, PO a ŽP, informován o inženýrských sítích (elektrika, plyn, voda…), o 

koordinátorovi bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a o zp�sobu zajišt�ní staveništ�. 

Dále se zhotoviteli ur�í podmínky zajišt�ní BOZP na staveništi, které se zaváže 

zadavateli dodržovat v plném rozsahu. Mezi jednotlivé podmínky zajišt�ní BOZP na 

staveništi jsou: dodržování platných technických a právních p�edpisy BOZP p�i práci, vysílání 

odborn� zp�sobilých a zdravotn� zp�sobilých pracovník�, �ádn� proškolené pracovník�

v oblasti BOZP, zajistit vlastní odborný dozor nad bezpe�ností, v p�ípad� pracovního úrazu 

postupovat v souladu s § 105 zákoníku práce a NV �. 201/2010 Sb. Zhotovitel se dále 

zavazuje stanovit pracovní a technologické postupy prací, v�etn� prevence rizik provád�ných 

prací z hlediska BOZP, spolupracovat p�i zajišt�ní bezpe�ného a nezávadného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prost�edí stavby a informovat o rizicích ostatní ú�astníky stavby, 

provést p�ed nástupem na staveništ� školení svých zam�stnanc� z hlediska BOZP.  

Mezi nejzákladn�jší a nejd�ležit�jší dokumenty, které mezi sebou podepisují zadavatel 

stavby a jeho zhotovitelé, pat�í dále zpracovaný Protokol na p�edání pracovišt� (staveništ�). 

6.1 Návrh protokolu na p�edání pracovišt� (staveništ�) 

Podle § 2 odst. 3 na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
BOZP na staveništi 

p�edal zadavatel ………………………………………… 

dne:  …………………………………………………………………………… 

�ást staveništ� stavby:  ………………………………………………………... 

v úseku:  ……………………………………………………………………….. 

zhotoviteli: …………………………………………………………………….. 

P�i p�edání byli pracovníci zhotovitele upozorn�ni na rizika a zásady z hlediska BOZP a PO u 
provád�né stavby a stavebních prací

 Sou�asn� byly stanoveny, ur�eny a vyty�eny inženýrské sít� v celém rozsahu.  
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Zhotovitel byl seznámen:

• se zp�sobem p�ivolání první pomoci   

• s hl. vypína�em el. proudu  

• se zajišt�ním stavby po ukon�ení práce  

• s ochrannými pásmy provozovatel� jednotlivých sítí (nap�.: elektrika, plyn) 

• se zajišt�ním stavby pro práce ve výškách   

• se zajišt�ním p�i výstavb� lešení (el.vedení, ochran. prostoru

• se zajišt�ním stavby pro výkopové práce, jámy a otvory 

• pro práci na lešení  

• s hlavním uzáv�rem vody  

• s hl. uzáv�rem plynu  

Pracovníci zhotovitele se upozor�ují na zajišt�ní staveništ� – pracovišt� ve smyslu NV 

�. 362/2005 Sb., NV �. 591/2006 Sb., a zákona �. 309/2006 Sb., a to p�edevším:  

- v oblasti ochranných zábradlí a p�echodových lávek, - výkop� a výkopových prací, - k 

zajišt�ní pracovišt� a okolí p�i práci ve výšce, - dodržování bezpe�né práce ve výšce a nad 

volnou hloubkou, - bezpe�ného skladování materiál�, - zákazu vstupu a pobytu v jiných 

�ástech stavby, které nesouvisí s pracovní �inností zhotovitele, - pro montážní práce, - pro 

bourací a rekonstruk�ní práce, - pro obsluhu a provozní podmínky stroj� a stavebních 

mechanism�.  

Zadavatel provedl seznámení s plánem BOZP pro stavbu. 

Zadavatel provedl seznámení s riziky v rozsahu provád�ných prací.  

Hodnocení rizik je provedeno dle sm�rnice spole�nosti „vyhledávání, posuzování a hodnocení 

rizik“. 

Koordinátorem BOZP celé stavby je …………………………….. 
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Povinnosti zhotovitele:  

• Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní p�edpisy BOZP p�i 

práci, bezpe�nost technických za�ízení a následující interní p�edpisy zadavatele.  

• Zhotovitel se zavazuje vysílat k provád�ní prací zam�stnance odborn� zp�sobilé a 

zdravotn� zp�sobilé a �ádné proškolené v p�edpisech  

• Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní odborný dozor nad bezpe�ností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele p�edá p�i p�evzetí pracovišt� písemné 

jmenování osob zajiš�ujících tento dozor zástupci zadavatele. 

• Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat za�ízení zadavatele.  

• V p�ípad� pracovního úrazu zam�stnance zhotovitele vyšet�í a sepíše záznam o 

pracovním úrazu vedoucí zam�stnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím 

zam�stnancem zadavatele a zhotovitel splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 

zákoníku práce a NV �. 210/2010 Sb., 

• Zhotovitel si je v�dom, že podle § 421 odst. (1) zákona �. 509/1991 Sb., odpovídá za 

škodu zp�sobenou okolnostmi, které mají p�vod v povaze p�ístroje nebo jiných v�cí, 

jichž bylo p�i pln�ní závazk� použito, a že se této odpov�dnosti nem�že zbavit.  

• Zhotovitel se zavazuje používat stroje a za�ízení, které svým konstruk�ním provedením a 

na základ� výsledk� kontrol a revizí jsou schopny bezpe�ného provozu 

• Porušování p�edpis� BOZP a technických za�ízení a dalších p�edpis� se považuje za 

nepln�ní povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.  

• Zhotovitel se zavazuje:  

- stanovit pracovní a technologické postupy prací, v�etn� prevence rizik provád�ných 

prací z hlediska BOZP a PO  

- spolupracovat p�i zajišt�ní bezpe�ného a nezávadného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prost�edí stavby a informovat o rizicích ostatní ú�astníky stavby

- provést p�ed nástupem na staveništ� školení svých zam�stnanc� z hlediska BOZP , PO 

a ŽP na podmínky stavby používat ochranné p�ilby a ostatní OOPP (výstražné vesty, 

apod)  
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- respektovat zákaz konzumace a donášení alkoholu na stavb�, v�etn� práce pod vlivem 

alkoholu a jiných omamných látek  

• Zástupce zhotovitele se zavazuje d�sledn� dodržovat povinnosti k ochran� životního 

prost�edí ve smyslu platné legislativy. (Skladování nebezpe�ného odpadu, zamo�ování 

ovzduší, ochrana zelen� apod.)

• V p�ípad�, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona �. 309/2006 Sb., z hlediska 

ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora 

BOZP a zpracování plánu zajišt�ní BOZP, je zhotovitel povinen plnit úkoly uvedené v § 

16 uvedeného zákona.  

• Zhotovitel bere na v�domí, že hrubé porušení proti ustanovením uvedených v bodech 8, 9 

a 10 nebo opakované mén� závažné porušení budou d�vodem k trvalému zákazu vstupu 

pracovníka zhotovitele na staveništ�.  

Dne..........................................  V..................................................................... 

Za zadavatele        Za zhotovitele  

6.2 Plán BOZP 

Plán BOZP musí být zpracován tak, aby spl�oval požadavky zákona �. 309/2006 Sb., 

§ 15, odst. 2 a je závazný pro zhotovitele i pro všechny další osoby podílející se na provád�ní 

stavby. Všichni zam�stnanci, OSV�, dodavatelé a návšt�vníci jsou povinni spolupracovat 

a dodržovat ustanovení plánu BOZP.  Plán BOZP obsahuje informace a postupy pot�ebné pro 

zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví. Plán BOZP je vypracován do maximálního možného 

detailu s ohledem na informace známé v dob� jeho p�ípravy. Pokaždé, když se objeví nové 

informace, tak je neprodlen� provedena aktualizace plánu BOZP. Z plánu BOZP vyplývá, že 

pokud nebude možné práci provést bezpe�ným zp�sobem, tak nesmí být práce v�bec 

zahájena. Veškeré stavební práce budou vykonávané v souladu s p�edpisy týkajících se 

bezpe�nosti, ochrany zdraví a blaha pracovník� a s p�íslušnými pracovn�právními p�edpisy. 

Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, p�i jejichž provád�ní vzniká povinnost zpracovat plán BOZP jsou dále uvedeny: 
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• Práce vystavující zam�stnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvoln�né 

zeminy ve výkopu o hloubce v�tší než 5 m. 

• Práce související s používáním nebezpe�ných vysoce toxických chemických látek 

a p�ípravk� nebo p�i výskytu biologických �initel� podle zvláštních právních p�edpis�. 

• Práce se zdroji ionizujícího zá�ení pokud se na n� nevztahují zvláštní právní p�edpisy. 

• Práce nad vodou nebo v její t�sné blízkosti spojené s bezprost�edním nebezpe�ím utonutí. 

• Práce, p�i kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky v�tší než 10 m 

• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení pop�ípad� za�ízení 

technického vybavení. 

• Studna�ské práce, zemní práce provád�né protla�ováním nebo mikrotunelováním 

z podzemního díla, práce p�i stavb� tunel�, pokud nepodléhají dozoru orgánu státní 

bá�ské správy. 

• Potáp��ské práce. 

• Práce provád�né ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

• Práce spojené s montáží a demontáží t�žkých konstruk�ních stavebních díl� kovových, 

betonových, a d�ev�ných ur�ených pro trvalé zabudování do staveb. [5] 



28 

Záv�r: 

OSV� jsou dle zákona �.309/2006 Sb. rozd�leny do �ty� kategorii. V bakalá�ské práci 

porovnávám povinnosti OSV� jako zam�stnavatele, který je fyzickou osobou a sám též 

pracuje a OSV� bez zam�stnanc�, který je fyzickou osobu a provozuje samostatn�

výd�le�nou �innost podle zvláštního právního p�edpisu [11]. Protože v zákoníku práce je 

osobou pouze zam�stnavatel a zam�stnanec, bylo pot�ebné jasn� vysv�tlit dané povinnosti 

z hlediska BOZP pro ob� osoby a navrhnout pro uvedené kategorie zp�sob zajišt�ní BOZP. 

 Vždy jsou uvedeny povinnosti v oblasti BOZP, týkající se vyhledávaní a hodnocení 

rizik, školení z právních a ostatních p�edpis�, hlášení pracovního úrazu a záznamu o úrazu, 

poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk� a navrženo konkrétní �ešeni.  

T�etí kategorií OSV�, jejíž povinnosti a návrh zp�sobu zajišt�ní v oblasti  BOZP  je 

�ešen je fyzická nebo právnická osoba, která je zadavatelem stavby. Jsou uvedeny povinnosti 

z vyplývajících nejen ze zákona �. 309/2006 Sb., ale i a z na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. 

Jedná se konkrétn� o povinnosti zpracovat plán BOZP p�i �innosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, oznámení o zahájení práce oblastnímu 

inspektorátu práce a p�edání staveništ� zhotoviteli. 

OSV� mají ve v�tšin� p�ípad� možnost �ešení dané problematiky svépomocí, 

nastudováním p�edpis� týkajících se BOZP a práv� návrhy na zajišt�ní BOZP v �ešených 

oblastech jim mohou pomoci. Podle mého názoru je sou�asná legislativa v oblasti BOZP u 

OSV� zpracována velmi nep�ehledn� a nedostate�n� a to zejména u OSV� bez zam�stnanc�.  

Sou�asná problematika BOZP je velmi rozsáhlá a pom�rn� složitá i pro odborníky. 

V sou�asné dob� OSV� �ast�ji vyhledávají a využívají práv� služeb odborník�.  Ušet�í tím 

drahocenný �as, který mohou využít pro jiné �innosti. OSV� za�ínají využívat služeb 

odborník� v oblasti BOZP i z hlediska nárok� na náhradu škody. A to jak náhradu škodu na 

majetku tak i náhradu škodu na zdraví. I když OSV� uzav�e smlouvu na zajiš�ování BOZP, 

zbavit se své odpov�dnosti v oblasti BOZP nem�že. 

Bakalá�ská práce �ešila pouze n�které povinnosti OSV� vyplývajících z platných 

p�edpis� BOZP. Protože je problematika BOZP velmi široká, nebylo možné zahrnout všechny 
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povinnosti, byly zahrnuty pouze ty, které bývají nej�ast�ji kontrolovány státním odborným 

dozorem. 
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hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

[5] Na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví rozsah a 

bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, 

�istících a dezinfek�ních prost�edk�. 

[6] Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

[7] Sm�rnice rady 89/391/EHS, ze dne 12. �ervna 1989, o zavád�ní opat�ení pro zlepšení 

bezpe�nosti a ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci. 

[8] Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a zm�n. 

[9] Zákon �. 266/2006 Sb., ze dne 25. dubna 2006 o úrazovém pojišt�ní zam�stnanc�

[10] Zákon �. 309/2006 Sb. ze dne 23. kv�tna 2006, 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 a dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci), ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis� a zm�n. 

[11] Zákon �. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� a zm�n. 
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PO – požární ochrana 

OSV� – osoba samostatn� výd�le�n� �inná 

�SN – �eská státní norma 

OOPP – osobní ochranné pracovní prost�edky 

ZP – zákoník práce 

NV – na�ízení vlády 

ŽP – životní prost�edí 
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P�íloha �. 1: Záznam o proškolení   

P�íjmení : 

Jméno : 

Adresa : 

Zem� : 

Telefon : 

E-mail : 

Spole�nost :

�innost : 

Funkce : 

Vlastnictví OOPP Školení :
Pracovní od�v: 
P�ilba: 

Pracovní obuv: 

Reflexní oble�ení (vesta): 
Ochrana zraku: 

……………………………………..

ano / ne První pomoc 

D�lnických profesí  
THP a vedoucích pracovník�

Obsluha stavebních stroj�
strojníci 

další : 

ano / ne

ano / ne ano / ne

ano / ne ano / ne

ano / ne ano / ne

ano / ne ano / ne

Veškerá pravidla uvedená v této Q-BOZP-ŽP instrukci se vztahují na všechny osoby p�ítomné 
na tomto projektu. 

PO�ÁDEK A �ISTOTA 

Po�ádek a �istotu na tomto projektu musí být v souladu s   

Kvalitou, 

BOZP - PO

Životního prost�edí

OOPP 

Je povinné nosit a používat osobní ochranné pom�cky! 

* Ochranné p�ilby, pracovní obuv a reflexní oble�ení jsou vždy POVINNÉ!

* Ochrana o�í 

* Ochrana obli�eje nap�. p�i broušení 

* Ochrana sluchu nap�. p�i práci v blízkosti stroj�  

NÁSTROJE & ZA�ÍZENÍ 

Nástroje a za�ízení musí být umíst�no na pracovní plochu tak, aby byly snadn� p�ístupné. 
Hadice a kabely musí být zav�šené nebo položeny na bezpe�ném míst�. Pe�livá kontrola, dobrá 
údržba ná�adí a za�ízení je základem pro kvalitní a bezpe�nou práci šetrnou k životnímu 
prost�edí. Jestli to vyžadují okolnosti, vždy nechte opravu provést osobou k tomu ur�enou. 

Používejte pouze nástroje a za�ízení pro práce, které jsou k nim ur�eny. 

Pokud zjistíte závady, poškozené ná�adí a vybavení, jste povinni p�erušit práci a odstranit 
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závadu. Není – li to možné, oznamte závadu  vedoucího pracovníka.  

RIZIKA

Každý zam�stnanec musí být seznámen s obecnými a specifickými riziky v oblasti 
BOZP,PO a životního prost�edí, které jsou spojeny s tímto typem práce. Každý zam�stnanec bude 
seznámen s projektem, hodnocení rizik na pracovišti a ochranou životního prost�edí. 

ODPADOVÉ HOSPODÁ�STVÍ 

Každý zam�stnanec musí dodržet zásady odpadového hospodá�ství. To znamená:  

- neplýtvat surovinami a nevytvá�et zbyte�ný odpad 

- vzniklý odpad nepohazovat voln� v p�írod�, ale shromáždit na ur�ené místo. 

- t�ídit odpad  

-chovejte se ohledupln� k životnímu prost�edí a v p�ípad� pot�eby upozorn�te ty, 
kte�í tak ne�iní  

Každé zne�išt�ní životního prost�edí musí být okamžit� nahlášeno vedoucímu 
pracovníkovi.Vedoucí pracovník rozhodne, které kroky musí být u�in�ny a co je t�eba ud�lat, aby 
se podobné události již neopakovaly. 

K dispozici jsou záchytné vany pro unikající oleje apod. Vedoucí pracovník poskytne návod 
k používání.  

NEBEZPE�NÉ CHEMICKÉÍ LÁTKY A PROST�EDKY 

Zam�stnanci, kte�í musí pracovat s nebezpe�nými  chemickými látkami a prost�edky, jsou 
informováni samostatným školením o používání t�chto produkt� a o rizicích s nimi spojených. 

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ P�ÍPADY 

Každý pracovník byl zaškolen bezpe�nostními pokyny pro nouzové a havarijní p�ípady. 
Rozmíst�ní hasebních prost�edk�, ur�ení hlídek I. pomoci, havarijní soupravy a další. 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 

Požívání alkoholických a jiných omamných látek je p�ísn� zakázáno. 

Kou�ení: platí zákaz kou�ení na všech pracovištích, kde pracují taky neku�áci a dále obecná 
pravidla týkající se kou�ení na pracovišti. 

Od všech pracovník� podílejících se na projektu je vyžadováno dodržování veškerých 
technologických postup� k dosažení požadované kvality a dodržení BOZP,PO a ŽP. Jakékoliv 
odchylky, vzniklé incidenty a úrazy musí být nahlášeny p�íslušným vedoucím pracovník�m. 

Použití mobilních telefon� v pr�b�hu realizace stavby je zakázáno. 

Pracovníkovi, který nebude dodržovat pokyny vedoucího pracovníka, nebude se �ídit 
bezpe�nostními pravidly BOZP a nebude spolupracovat s ostatními pracovníky, nebude umožn�no 
pokra�ovat v práci.  

Nedbalost a nedostate�ná spolupráce m�že vést k rozvázání pracovního pom�ru nebo 
zrušení subdodavatelé smlouvy 

OBECN�

Pracovníkovi není dovoleno plnit úkoly pro které nemá oprávn�ní a na které nebyl zaškolen.  
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V p�ípad� jakýchkoliv návrh� na zlepšení týkajících se kvality, BOZP, PO a ŽP se m�žete 
obrátit na p�íslušného pracovníka 

Pracovat kvalitn� a bezpe�n�, chovat se ohledupln� k životnímu prost�edí, 
vážit si svého zdraví a zdraví svých koleg� je prioritou nás všech 

S danými pravidly jsem byl seznámen, porozum�l jsem jim a budu se jimi �ídit     

  Podpis:  
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P�íloha �. 2: Zpráva o kontrole pracovišt�

ZPRÁVA O KONTROLE PRACOVIŠT�
Projekt: 
Klient: 
Technická kancelá�: 
Datum: 
Dokument �.: 
Formulá� �.: 

Zodpov�dné osoby:  

Pracovníci, kte�í provedli kontrolu:  

Jméno Spole�nost Popis práce Podpis 

Kontrolovaná �innost Spole�nost Po�et pracovník�

   

ZJIŠT�NÍ B�HEM KONTROLY  OPAT�ENÍ,  
které bude p�ijato  

Pol. �.  Zjišt�ní  Opat�ení  Do kdy  Kdo Skute�né spln�ní  

       

       

ZPRÁVA O KONTROLE PRACOVIŠT�

A ADMINISTRATIVA F USKLADN�NÍ MATERIÁLU K JÁMY A OTVORY 
1  Oznámení/ povolení  1  Odd�lené uskladn�ní  1  Podlahy  
2  Plán pro jakost, BOZP a O�P 

(DENYS)  
2  Ozna�ení (štítky)  2  Zdi  

3  Plán pro bezpe�nost (SC)  3  Systém pro záchyt únik�  3  P�da  
4  Kontrola pracovišt�  4  Po�ádek/�istota  4  Zajišt�ní st�n  
5  Pou�ení BOZP a O�P  5  Uskladn�ní nebezpe�ných látek  5  St�echy  
6  Nouzový plán / kontaktní �ísla  6  Bezpe�nostní list - neb. látky  6  Záchytné sít�  
7  Ohlašování nehod  7  Uskladn�ní plynových lahví  7  Stroje  
     
      
       
B INFRASTRUKTURA G ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ L TESTOVÁNÍ 
1  Zabezpe�ení  1  T�íd�ní odpad�  1  Za�ízení v dobrém stavu  
2  Kancelá�e/jídelna  2  Pravidelná likvidace odpad�  2  Vyzna�ená zkušební zóna  
3  Toalety/umývárna  3  Zne�išt�ní p�dy  3  Varovné symboly / zna�ky  
4  Po�ádek/�istota  4  Zne�išt�ní ovzduší  4  Kontroly  
5  Vstupy/ vchody  5  Hluk  5  Kontrolní/ ov��ovací �innosti  
6  Signalizace/ikony  6  Vibrace  6  Kontrolní (zkušební) plán  
7  Oplocení  7  Záchyt únik�  7  Za�ízení - bezpe�nost  
8  Osv�tlení  8  Souprava pro O�P  8  Kvalifikovaný personál  
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C ELEKT�INA H VÝKOPY M KRITICKÉ ÚKOLY 
1  Kontrola  1  Balustrády / zajišt�ní st�n jámy  1  Radioaktivita  
2  Elektrické vybavení / za�ízení  2  Zkušební šachty  2  Sva�ování a �ezání  
3  Uzemn�ní  3  Upravená rypadla  3  Montá	ní v�z (s lešením)  
4  Proudový chráni�  4  Kompetentní pracovníci  4  Sbíje�ka  
5  Kabely  5  Vzp�ry svah�  5  Stla�ený vzduch  
6    Stabilita výkop�   
7    Stabilita rypadel   
8      
      
         

D Osobní ochranné pom�cky I ZDVIHÁNÍ N OKOLÍ STAVENIŠT�
1  Ochranná p�ilba  1  Ov��ení za�ízení pro zdvihání  1  �istota silnic a p�ístupových 

cest  
2  Ochranná obuv  2  Ov��ení p�íslušenství pro zdvih  2  P�ístup vlastník� okolních 

pozemk�  
3  Ochranný oblek  3  Kompetentní obsluha  3  
4  Ochranné brýle  4  Plán zdvihání  4  
5  Ochrana proti pádu  5  Stabilita zdvihacího 

za�ízení  
5  

6  Ochranné brýle  6  Kapacita zdvihacího 
za�ízení  

6  

7  Ochrana sluchu  7  Pracovník - léka�ské 
potvrzení  

7  

8  8  8  
9  9  9  
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P�íloha �. 3: Návrh testu ze školení BOZP 

P�ezkoušení ze vstupního školení BOZP Datum: 
……………….

Jméno a p�íjmení …………………………………..    
Podpis…………………………..

1. Které OOPP jsou vždy povinné? 

a) P�ilba a pracovní obuv �

b) Pracovní od�v, reflexní vesta,p�ilba a pracovní obuv �

c) P�ilba, pracovní obuv, ochrana o�í a reflexní vesta �

2.  Kdy ohlásím pracovní úraz, p�ip. nehodu? 

a)  okamžit� �

b) Na konci týdne �

c) Na konci dne �

3. Existující vedení je vyzna�eno: 

a)  Žlutými kolíky �

b) �ervenými kolíky �

c) Modrými kolíky �

4. Co každý musí ud�lat s odpadem? 

a) Sesbírat a vložit do popelnice  �

b) Nechat na stavb� �

c) Vyhodit do výkopu �

5. Co ud�láš, když uvidíš poškozené zdvihací za�ízení? 

a) Všechno je v po�ádku, m�žu je znovu použít. �

b) Odstraním natrvalo z pracovišt� a zabráním op�tovnému použití �

c) Odnesu to jiné pracovní skupin� �

6. Co ud�láš, když se zraníš? 
a )  Nic 

�

b ) Vy�eším si to po svém. �

c )  Vyhledám první pomoc a nahlásím to vedoucímu. �

7.  Co ud�láš, když zpozoruješ poškozený elektrický kabel pop�. potrubí? 

a) Nic, není to moje starost �

b) Okamžit� zastavím práci a nahlásím vedoucímu pracovníkovi. �

c) pokra�uji v práci �

8. M�žou být výkopy provád�ny bez povolení ? 

a) Ano �

b) N�kdy �

c) Ne �
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9.Co ud�láš, když zpozoruješ unikat olej ze stroje? 

a) Nic, zasypu skvrnu a pokra�uji v práci �

b) Po�kám, až se nashromáždí v�tší množství a odložím na stranu �

c) Zastavím práci, zlikviduji skvrnu v souladu se zákony o ochran�
životního prost�edí. 

�

10. Co ud�láš, když uvidíš, že n�co není v po�ádku? 

a) Ohlásím to p�íslušnému vedoucímu pracovníkovi �

b) Nic. Pokra�uji v práci. �

c) Není to moje starost, nevšímám sit oho. �

Vyhodnocení: Prosp�l / Neprosp�l   Podpis školitele: 
…………………………. 
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P�íloha �. 4: Seznámení s riziky na pracovišti  

P�edm�t školení: Seznámení s riziky na pracovišti 

Jméno Národnost Spole�nost Podpis 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

      

Školitel:  Jméno a p�íjmení       Podpis: 

Dnešního dne byli p�i nástupu na stavbu pracovníci upozorn�ni na zásady BOZP, PO a 

ŽP u provád�né stavby a stavebních prací. Sou�asn� byli seznámeni s riziky p�i provád�ní 
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stavebních �inností a jejich vzájemného p�sobení, s technologickým postupem provád�ných 

prací a zásadami bezpe�nosti práce se zam��ením na:  

 hlavní vypína� el. proudu, lékárni�ky, první pomoci , telefonní spojení  

 prost�edky kolektivního a osobního zajišt�ní  

      práce ve výškách 

 práce na lešení  

 zajišt�ní výkop�  

 ochranná pásma provozovatel� jednotlivých sítí (elektrika, plyn, ropovod, a 

další)  

 práce pod dohledem kamerového systému  

 pohyb na stavb�, komunikace, zákaz vstupu do nebezpe�ných míst a dopravní 

prost�edky na stavb�

 zákazu donášení a požívání alkoholu a jiným omamných látek, zákaz kou�ení /

 respektování zákaz�, p�íkaz� daných formou výstražných ozna�ení, 

zákazových, p�íkazových a informativních tabulek, nápis� nebo formou ústní

 pracovních a technologických postup� pro výše uvedené �innosti (dle sm�rnice 

spole�nosti)  

 všeobecné požadavky v oblasti životního prost�edí, dodržování technologické 

kázn� p�i nakládání s látkami nebezpe�nými pracovnímu a životnímu prost�edí, 

zacházení se vzniklými odpady ve všech formách jejich výskytu), zp�soby 

jejich likvidace p�i rozlití nebo rozsypání a po upot�ebení, likvidace nádob a 

obal� od t�chto látek  

 zhodnocení, posouzení rizik pro výše uvedené �innosti, p�ijetí opat�ení 

k odstran�ní nebo snížení rizik, jejich zdroj�, vzájemné p�sobení rizik 

jednotlivých firem, osob. (dle sm�rnice spole�nosti)  

 a další – vypsat  
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…………………………………………………………………………………………………………………… 

..........................................................     
……………............................................. 

* Jméno a p�íjmení p�ekládajícího      *podpis p�ekladatele 

     

  

*- jedná-li se o zahrani�ní pracovníky 
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P�íloha �. 5: Vzor záznamu o úraze 

 smrtelném 

 s hospitalizací delší 5 dn�

ostatním 

A. Údaje o zam�stnavateli, u kterého je úrazem postižený 
zam�stnanec v základním pracovn�právním vztahu: 

   1. I�O    

Název zam�stnavatele a jeho sídlo (adresa): 

  

    

   

2. P�edm�t podnikání (CZ-NACE) v jehož rámci k úrazu 
došlo:    
3. Místo, kde k úrazu došlo: 

4. Bylo místo úrazu pravidelným pracovišt�m 
postiženého zam�stnance?    ANO   NE 

B. Údaje o zam�stnavateli, u kterého k úrazu došlo (pokud se nejedná o 
zam�stnavatele uvedeného v �ásti A záznamu): 

1. I�O 

 Název zam�stnavatele a jeho sídlo (adresa): 

2. P�edm�t podnikání (CZ-NACE) v jehož rámci 
k úrazu došlo:    

3. Místo, kde k úrazu došlo: 

C.   Údaje o úrazem postiženém zam�stnanci: 

1. Jméno a p�íjmení:    
Pohlaví:   muž    žena 

2. Datum narození 3. Státní ob�anství:       

4. Druh práce (KZAM) 5. �innost, p�i které k úrazu došlo:  

7. Délka trvání základního pracovn�právního vztahu u zam�stnavatele: rok�:   m�síc�:  

Eviden�ní �íslo záznamu:  

Eviden�ní �íslo zam�stnavatele:    
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8. Postižený je: 

zam�stnanec v pracovním pom�ru 

zam�stnanec zam�stnaný na základ� dohod o pracích konaných mimo pracovní pom�r 

osoba vykonávající �innosti, nebo poskytující služby mimo pracovn�právní vztahy (§12 zák. �. 
309/2006 Sb.) 

zam�stnanec agentury práce, nebo do�asn� p�id�lený k výkonu práce za ú�elem prohloubení 
kvalifikace u jiné právnické nebo fyzické osoby (§38a zák. �. 95/2004 Sb.; §91a zák. �. 96/2004 Sb.)

9. Trvání do�asné pracovní neschopnosti následkem úrazu:   ANO        NE  

od:   do:                            celkem kalendá�ních dn�: 

D.  Údaje o úrazu 

1. Datum úrazu:  

Hodina úrazu

Datum úmrtí úrazem postiženého 
zam�stnance:

2. Po�et hodin odpracovaných bezprost�edn�
p�ed vznikem úrazu:

3. Druh zran�ní:  

4. Zran�ná �ást t�la: 

5. Po�et zran�ných osob celkem:   

6. Co bylo zdrojem úrazu?  

dopravní prost�edek 

 stroje a za�ízení p�enosná nebo mobilní 

 materiál, b�emena, p�edm�ty (pád, p�iražení, 
odlétnutí, náraz, zavalení) 

 pád na rovin�, z výšky, do hloubky, propadnutí 
nástroj, p�ístroj, ná�adí

pr�myslové škodliviny, chemické látky, 
biologické �initele 

 horké látky a p�edm�ty, ohe
 a výbušniny  

 stroje a za�ízení stabilní  

 lidé, zví�ata nebo p�írodní živly 

 elektrická energie  

 jiný blíže nespecifikovaný zdroj
a

7. Pro� k úrazu došlo? (p�í�iny)  
  

pro poruchu nebo vadný stav n�kterého ze zdroj�
úrazu 

 pro špatné nebo nedostate�né vyhodnocení rizika 

 pro závady na pracovišti  

 pro nedostate�né osobní zajišt�ní zam�stnance 
v�etn� osobních ochranných pracovních 
prost�edk�

pro porušení p�edpis� vztahujících se k práci 
nebo pokyn� zam�stnavatele úrazem 
postiženého zam�stnance  

 pro nep�edvídatelné riziko práce nebo 
selhání lidského �initele 

 pro jiný blíže nespecifikovaný d�vod
a

8. Byla u úrazem postiženého zam�stnance zjišt�na p�ítomnost alkoholu nebo jiných návykových 
látek? 
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9. Popis úrazového d�je, rozvedení popisu místa, p�í�in a okolností za nichž došlo k úrazu (v p�ípad�
pot�eby p�ipojte další list) : 

10. Uve�te jaké p�edpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým, pokud bylo jejich porušení do doby 
odeslání záznamu zjišt�no (v p�ípad� pot�eby p�ipojte další listy)i: 

11. Opat�ení p�ijatá k zabrán�ní opakování úrazu 

E. Vyjád�ení úrazem postiženého zam�stnance a sv�dk� úrazu 

Souhlasím   

datum jméno a p�íjmení Podpis 

Úrazem postižený zam�stnanec  

Sv�dci    

   

   

Zástupce zam�stnanc� pro 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci  
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Zástupce odborové organizace     

Za zam�stnavatele   

pracovní za�azení:  

                                                


