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Příloha č. 1 – Obaly 

 

„Zákon 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) stanoví: 

§8 

Vratné obaly 

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou vratné, je povinna zajistit 

opakované použití těchto obalů podle bodu B. 1 nebo B. 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu nebo 

využití odpadů z těchto obalů podle § 12. 

 

§9 

Vratné zálohované obaly 

(1) Pokud je součástí opatření podle § 8 účtování zvláštní peněžní částky (dále jen "záloha"), 

která je přímo vázána k vratnému obalu použitému k prodeji výrobku a jejíž vrácení 

po vrácení tohoto obalu je kupujícímu při prodeji výrobku zaručeno, je tento obal vratným 

zálohovaným obalem podle tohoto zákona. 

(2) Osoby jsou povinny dodržovat výši zálohy vratných zálohovaných obalů stanovenou 

prováděcím právním předpisem. 

(3) Osoba, která uvádí na trh výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinna označit 

tyto obaly jako vratné zálohované obaly způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis. 

(4) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je 

povinna vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto 

výkupu na nákup zboží. 

(5) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech 

prodejem spotřebiteli v provozovně,
11)

 je povinna zajistit, aby tyto vratné zálohované obaly 

byly v této provozovně vykupovány po celou provozní dobu. 

(6) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech jinak 

než prodejem spotřebiteli, je povinna informovat osoby, které uvádějí výrobky v těchto 

obalech na trh nebo je uvádějí do oběhu prodejem spotřebiteli, o připravované změně druhu 

vratného zálohovaného obalu nebo o ukončení výkupu vratného zálohovaného obalu nejméně 

6 měsíců před provedením této změny nebo před ukončením výkupu; po tuto dobu nesmí být 

výkup těchto vratných zálohovaných obalů zastaven. 
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(7) Oznámí-li osoba, která uvedla na trh nebo do oběhu vratné zálohované obaly, že přestává 

používat dosud zálohovaný obal, je povinna tento vratný zálohovaný obal odebírat zpět 

za podmínek platných pro dosud zálohovaný obal po dobu nejméně 1 roku od posledního 

uvedení tohoto obalu na trh nebo do oběhu. 

(8) Ustanovením odstavců 3 až 7 nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.
6)

 

(9) Prováděcí právní předpis stanoví výši zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných 

obalů nebo pro vratné zálohované obaly určené pro vybrané druhy výrobků. 

(10) Osoba, která uvádí do oběhu nápoje
12)

 v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými 

obaly, je povinna nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou 

v nich tyto nápoje uváděny na trh. Tato povinnost se nevztahuje na osoby uvádějící tyto 

nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m
2
. 

 

6) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

11) § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

12) § 23 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. 

 

Příl. 1 

Kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal 

Kritérium 1 

Výrobek, který odpovídá definici obalu uvedené v § 2 písm. a) a zároveň plní nebo může plnit 

i jinou funkci než funkci obalu, se považuje za obal pouze tehdy, pokud 

a) není nedílnou součástí jiného výrobku, 

b) není nezbytný k tomu, aby uzavíral, nesl nebo uchovával tento výrobek po dobu jeho 

životnosti a 

c) nejsou všechny části určeny k tomu, aby byly společně používány, spotřebovány nebo 

odstraněny. 

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 1 

Obal 

Krabice na cukrovinky 

Fóliový přebal kolem pouzdra na CD 
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Výrobek, který není obalem 

Květináč určený pro celou dobu života rostliny 

Čajové sáčky 

 

Kritérium 2 

Předměty navržené a určené k tomu, aby byly plněny v místě prodeje, se považují za obaly, 

pokud plní funkci obalu. 

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 2 

Obal 

Jednorázové talíře a kelímky 

Přilnavá fólie 

Výrobky, které nejsou obalem 

Míchadlo 

Jednorázové příbory 

 

Kritérium 3 

Pomocné prvky, které jsou zavěšené přímo na výrobku nebo jsou k výrobku připevněné a plní 

funkci obalu, se považují za obal pouze tehdy, pokud 

a) nejsou nedílnou součástí tohoto výrobku a 

b) nejsou-li všechny části určeny k tomu, aby byly společně spotřebovány nebo odstraněny. 

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 3 

Obal 

Etikety, štítky a visačky, které jsou přímo zavěšené na výrobku nebo jsou k výrobku 

připevněné 

Součásti obalu a pomocné prvky začleněné v obalu, které se považují za části obalu, v němž 

jsou začleněny 

Kartáč řasenky, který je součástí uzávěru řasenky 

Dávkovač, který je součástí uzávěru nádoby s čisticími prostředky. 
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Příl. 3 

Požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu 

Tab. 1 – Požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu, Zdroj: [13] 

 

Za obaly z jednoho materiálu se považují takové obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 

70% hmotnosti obalu. 

Recyklace se zahrnuje do procent využití jako jedna z jeho forem.“
[13]
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Příloha č. 2 – Hygiena a paragrafy 

 

„Ve Vyhlášce ministerstva zdravotnictví ČR 137/2004 o hygienických požadavcích 

na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných se stanoví: 

 

§25 

Podmínky uvádění pokrmů do oběhu 

Pokrmy nevydané ve lhůtě, která byla určena osobou provozující stravovací službu v rámci 

postupů založených na zásadách kritických bodů, nelze dále skladovat, opakovaně ohřívat ani 

dodatečně zchlazovat nebo zmrazovat. Teplé pokrmy se uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly 

ke spotřebiteli co nejdříve, a to za teploty nejméně +60 stupňů C. Teplým pokrmem se pro 

účely této vyhlášky rozumí potravina kuchyňsky upravená ke konzumaci v teplém stavu nebo 

udržovaná v teplém stavu po dobu uvádění do oběhu, rozvozu nebo přepravy. 

 

§37 

Označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů, cukrářských výrobků a pokrmů 

(1) Teplé pokrmy, dodávané mimo provozovnu, a zchlazené a zmrazené pokrmy 

ve víceporcovém balení se označují obchodní firmou nebo názvem výrobce a jeho sídlem, 

jde-li o právnickou osobu, nebo místem podnikání, jménem, popřípadě jmény a příjmením, 

jde-li o fyzickou osobu; názvem pokrmu, údajem o množství porcí, datem výroby a datem 

spotřeby u zchlazených a zmrazených pokrmů a hodinou spotřeby u teplých pokrmů. Dietní 

pokrmy se označují druhem diety. Jde-li o zchlazené nebo zmrazené pokrmy, musí výrobce 

uvést na obalu nebo dodacím listu skladovací podmínky a způsob ohřevu. Zchlazeným 

pokrmem se pro účely této vyhlášky rozumí teplý nebo studený pokrm, který byl po ukončení 

výroby neprodleně zchlazen na teplotu +4 stupně C a nižší ve všech částech pokrmu; 

zmrazeným pokrmem se rozumí pokrm, který byl po ukončení výroby neprodleně zmražen 

na teplotu -18 stupňů C a nižší ve všech částech pokrmu. 

 (2) Studené pokrmy a nebalené cukrářské výrobky, které jsou podávány v rámci stravovací 

služby, se na skupinovém balení označují názvem, údajem o množství porcí (kusů) a datem, 

popřípadě hodinou použitelnosti. Studeným pokrmem se pro účely této vyhlášky rozumí 

potravina kuchyňsky upravená ke konzumaci za studena a uchovávaná v chladu po dobu 

uvádění do oběhu, rozvozu nebo přepravy; cukrářským výrobkem se rozumí výrobek, jehož 
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základem je zpravidla pekařský výrobek, který je dohotoven pomocí náplní, polev, ozdob 

a kusového ovoce, jakož i výrobek cukrářského charakteru připravený z dehydratovaných 

směsí nebo jiných potravin (například pěny, šlehané krémy, korpusy, želé, poháry). 

(3) Na obalech jednotlivých porcí zchlazených nebo zmrazených pokrmů, balených studených 

pokrmů a cukrářských výrobků uváděných do oběhu musí být vyznačena obchodní firma 

nebo název výrobce a jeho sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jméno, 

popřípadě jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu; název pokrmu, údaj o jeho množství, 

datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, údaj o teplotě skladování, a jde-li 

o zchlazené a zmrazené pokrmy, též údaj o způsobu ohřevu. Jde-li o teplé pokrmy 

v jednoporcovém balení, musí být spotřebitel vhodným způsobem informován o názvu 

pokrmu a době spotřeby.  

(4) Požádá-li spotřebitel při podávání pokrmů o jejich zabalení nebo dodání, musí být 

vhodným způsobem informován o tom, že pokrm je určen k přímé spotřebě bez skladování. 

Jde-li o nebalené cukrářské výrobky či studené pokrmy, musí podle jejich charakteru 

informace pro spotřebitele obsahovat údaj o době použitelnosti, popřípadě o skladovací 

teplotě. 

(5) V provozovně vyrobené polotovary a rozpracované pokrmy musí být při skladování 

vhodným způsobem označeny datem výroby a spotřeby. Při expedici ke zpracování mimo 

provozovnu, ve které byly vyrobeny, se označují na obalu nebo dodacím listu obchodní 

firmou nebo názvem výrobce a jeho sídlem, jde-li o právnickou osobu, nebo místem 

podnikání, jménem, popřípadě jmény a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, a vždy se uvedou 

skladovací podmínky. Polotovarem se pro účely této vyhlášky rozumí kuchyňsky upravená 

potravina určená pouze k tepelnému zpracování; rozpracovaným pokrmem se rozumí 

kuchyňsky opracovaná potravina ve všech fázích přípravy a výroby určená k další kuchyňské 

úpravě před konzumací v teplém nebo studeném stavu. 

(6) Na obalu zmrzlinové směsi vyrobené pro potřebu provozovny musí být uveden název 

výrobku, datum a přesný čas výroby. Je-li zmrzlinová směs rozvážena, musí být na obalu 

výrobku uvedena obchodní firma nebo název výrobce a jeho sídlo, jde-li o právnickou osobu, 

nebo místo podnikání a jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, název výrobku, údaj o jeho 

množství, datum výroby, datum spotřeby a údaj o skladovací teplotě. 
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§38 

Způsob stanovení kritických bodů a jejich evidence 

(1) Kritické body se stanoví v písemné nebo elektronické podobě. 

(2) Kritické body se evidují takto: 

a) změny systému kritických bodů po dobu 1 roku, 

b) monitorovací postupy v kritických bodech po dobu 14 dnů od data výroby pokrmu, 

rozpracovaného pokrmu nebo polotovaru (dále jen "produkt"), 

c) překročení kritických limitů a nápravná opatření po dobu 14 dnů od data výroby produktu, 

d) výsledky ověřování účinného fungování kritických bodů po dobu 1 roku. 

 

§39 

Postup při odběru a uchovávání vzorků vyrobených pokrmů 

Při odběru vzorků vyrobených pokrmů a jejich uchovávání se postupuje podle zásad 

upravených v příloze č. 5 k této vyhlášce. 

 

§49 

(1) Pro provozování stravovacích služeb, výrobu potravin a uvádění potravin do oběhu platí 

tyto zásady provozní hygieny: 

a) udržování sanitárních zařízení (šaten, umýváren, sprch a záchodů) a pomocných zařízení 

(zařízení k umývání pracovní obuvi, sušení pracovních oděvů, ohříváren, místnosti pro 

odpočinek, prostor pro poskytování první pomoci a prostory pro uskladnění úklidových 

prostředků) a jejich vybavení v čistotě a provozu schopném stavu, 

b) skladování produktů a potravin neurčených pro stravovací službu jen v samostatném 

a označeném chladicím nebo mrazicím zařízení, které je umístěno mimo prostor výroby, 

přípravy, skladování a oběhu (dále jen "prostor manipulace") potravin a produktů, například 

v kanceláři, místnosti pro odpočinek nebo šatně, 

c) nepřechovávání předmětů nesouvisejících s výkonem pracovní činnosti v prostorách 

manipulace s potravinami a produkty, 

d) nepřipuštění vstupu nepovolaných osob do prostor manipulace s potravinami a produkty, 
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e) odkládání osobních věcí, občanského oděvu a obuvi pouze v šatně nebo ve vyčleněném 

prostoru, 

f) pro úklid používání jen mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které jsou určeny pro 

potravinářství, 

g) nekouření v prostorách manipulace s potravinami a produkty a v prostorách, kde se myje 

nádobí, 

h) skladování čisticích prostředků a přípravků pro provádění běžné ochranné dezinfekce, 

dezinsekce a deratizace v originálních obalech mimo prostory manipulace s potravinami 

a produkty, 

i) nepoužívání nádob a obalů určených pro potraviny a produkty k úschově čisticích přípravků 

a přípravků pro provádění běžné ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. 

(2) Na infekčních odděleních zdravotnických zařízení a v dalších zařízeních, pokud to 

vyžaduje charakter jejich provozu, je vždy nutno před mytím dezinfikovat nádobí, náčiní 

a přepravní obaly. 

 

§50 

Pro provozování stravovacích služeb, výrobu potravin a uvádění potravin do oběhu platí tyto 

zásady osobní hygieny: 

a) pečování o tělesnou čistotu a před započetím vlastní práce, při přechodu z nečisté práce na 

čistou (například úklid, hrubá příprava), po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při 

každém znečištění si umýt ruce v teplé vodě s použitím vhodného mycího, popřípadě 

dezinfekčního prostředku, 

b) nošení čistých osobních ochranných prostředků odpovídajících charakteru činnosti, 

zejména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při výrobě potravin a pokrmů. 

Udržování pracovního oděvu v čistotě a jeho vyměňování podle potřeby v průběhu směny. Při 

pracovní činnosti vyžadující vysoký stupeň čistoty nebo při vyšším riziku kontaminace 

používání jednorázových ochranných rukavic a ústní roušky, 

c) neopouštění provozovny v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a v pracovní obuvi, 
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d) vyloučení jakéhokoliv nehygienického chování (například kouření, úpravy vlasů a nehtů), 

e) zajištění péče o ruce, nehty na rukou ostříhané na krátko, čisté, bez lakování, na rukou 

nenosit ozdobné předměty a 

f) ukládání použitého pracovního oděvu, jakož i občanského oděvu na místo k tomu 

vyčleněné; ukládání pracovního oděvu a občanského oděvu odděleně. 

 

Příl. 5 

Postup při odběru a uchovávání vzorků pokrmů výrobcem 

1. Vzorky se odebírají do čistých vyvařených či vysterilizovaných nádob s uzávěrem, a to 

před ukončením výdeje pokrmů. 

2. K odběru se používají lžíce, naběračky a další pomůcky vyvařené nebo vysterilizované, 

které nejsou používané při vlastní přípravě pokrmů. 

3. Každá součást pokrmů (například polévka, maso, omáčka, knedlíčky, moučníky) musí být 

uchovávána v samostatné vzorkovnici. 

4. Je-li příloha součástí několika pokrmů (například brambory, knedlíky, rýže), lze uchovávat 

jen jeden vzorek. To platí i tehdy, je-li například maso ze stejné partie dodávky součástí 

několika pokrmů, lišících se jen například omáčkou nebo přílohou. 

5. Jsou-li stejné pokrmy ze stejných potravin připravovány několika pracovními skupinami, 

uchovávají se vzorky od každé skupiny. 

6. Každý vzorek musí mít hmotnost nejméně 100 g, u kusových výrobků odpovídající počet 

kusů, u tekutých pokrmů 100 ml. U jednoporcových balení pokrmů se uchovává celá porce. 

7. Vzorky pokrmů odebrané v teplém stavu se ihned uzavřou, urychleně zchladí a uchovávají 

se v chladničce při teplotě do +4 st. C. 

8. Po uplynutí 48 hodin od výroby nebo doby použitelnosti se vzorky likvidují jako organický 

odpad. V případě soustředěného pracovního klidu se vzorky likvidují až po ukončení výdeje 

v první následující pracovní den. 

9. O odebraných vzorcích se vede evidence, ve které se uvede 
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a) datum odběru (případně hodina, jsou-li připravovány v různou dobu), 

b) druh vzorku, 

c) jméno zaměstnance, který odběr provedl. 

10. Dokumenty o evidenci odběru vzorků se uchovávají 14 dnů ode dne odběru vzorků nebo 

14 dnů ode dne likvidace vzorků.“
[12]
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Příloha č. 3 – Návrh dispozičního řešení stravovacího úseku 

 

Obr. 1 – Legenda k návrhu dispozičního řešení stravovacího úseku, Zdroj: vlastní zpracování 



2 

 

 

Obr. 2 – Návrh dispozičního řešení stravovacího úseku (sklady, nečistá příprava masa, 

vytloukání vajec, zaměstnanecké prostory, příjem zboží), Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. 3 - Návrh dispozičního řešení stravovacího úseku (kuchyně), Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. 4 - Návrh dispozičního řešení stravovacího úseku (umývárna nádobí, úklidová místnost, 

suterén: sklady), Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

„Zákoník práce 262/2006 Sb. stanoví: 

Práva a povinnosti zaměstnavatele 

§103 

(1) Zaměstnavatel je povinen  

a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by 

neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, 

b) informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; 

kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis, 

c) zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze 

zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo 

mají doklad o odolnosti vůči nákaze, 

d) sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou 

poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým preventivním 

prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit 

zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném 

zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného 

zdraví,  

e) nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní prohlídce, vyšetření nebo očkování 

podle písmene d) případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku, popřípadě 

ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu podle § 192 nebo nemocenským 

a průměrným výdělkem, 

f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, 

zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, 

mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace 

a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních 

právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik 

a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce 

a pracoviště,  
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g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích 

obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 

poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí, 

h) jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle 

matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí 

a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit 

s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná 

opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných 

druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to 

nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte,  

i) umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti 

se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

j) zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 

k) nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni 

zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních 

výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, 

l) zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními 

předpisy. 

Informace a pokyny musí být zajištěny vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, 

přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo 

změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech 

je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. 

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady 

a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, 

s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána 

a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je 

zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále 
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a) při změně 

1. pracovního zařazení, 

2. druhu práce, 

d) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny 

technologických anebo pracovních postupů, 

e) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci. 

(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců 

a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, 

musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 

písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu. 

(4) Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a 

zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti 

prostory pro jejich odpočinek. 

(5) Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, 

zajišťovat na svůj náklad technickými a organizačními opatřeními, zejména potřebnou úpravu 

pracovních podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst, zaškolení nebo 

zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného 

zaměstnání. 

 

Práva a povinnosti zaměstnance 

§106  

(1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace 

o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; 

informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. 

(2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že 

bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo 

zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění 

povinnosti zaměstnance. 
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(3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených 

a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

(4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, 

o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 

jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních 

a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je 

povinen 

a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, 

b) podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními 

právními předpisy, 

c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného 

chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, 

d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, 

dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je 

neměnit a nevyřazovat z provozu, 

e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 

zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem 

na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou 

účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje 

na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají 

pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je 

součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno, 

f) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, 

které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo 

zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky 
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organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů 

určených k jejich zamezení, 

g) s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování 

nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních 

právních předpisů,  

h) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, 

pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz 

jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin, 

i) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného 

zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.“
[14]

 


