
Vstupní školení Zajistit dobrou úroveň BOZP vyžaduje od 
každého zaměstnavatele, bez ohledu na to, 
zda se jedná o právnickou nebo fyzickou 
osobu, spojit své osobní a ekonomické zájmy 
se společenskými. Pouze toto spojení přináší 
ve svých důsledcích prospěch oběma 
zúčastněným stranám. 

Pracovní úrazy a nemoci z povolání              
(§§ 133c, 190, 191, 192 a §§ 193 až 200,  
§§ 202, 203 zákoníku práce, nařízení 
vlády č. 494/2001 Sb.  

 
Návrh osnovy: 
 

Vstupní instruktáž - co je pracovní úraz nebo nemoc z povolání, 
- povinnost ihned nahlásit každý pracovní úraz 

nadřízenému, 
Povinnosti zaměstnavatele plynoucí  
ze zákoníku práce (§§ 35, 132, 132a, 133, 
133a, 134, 134a), 136a, § 142, 142b, 143) - kdo  nese  odpovědnost  za  pracovní úraz případně 

nemoc z povolání, - vytvářet  bezpečné  a  zdravotně  nezávadné 
pracovní podmínky, 

Zaměstnavatelé nemohou kalkulovat s tím, že 
pracovní úrazy, které vznikly v jejich 
podnicích budou odškodňovány na úkor 
jiných. Příslušná plnění náhrad jsou již 
adresně vymáhána. 

- za jakých podmínek je možné se zprostit 
odpovědnosti za pracovní úraz, - vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného 

ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, 
informovat o nich zaměstnance; provádět opatření 
k odstranění těchto rizik a k ochraně zaměstnanců,  

- rozsah odškodnění. 
 
 

Instruktáž na pracovišti 
- provozovat  stroje,  zařízení  a  technologie 

odpovídající současným požadavkům na zajištění 
BOZP,  

V současné době již existují případy, kdy 
zaměstnavatelé za zanedbání plnění svých 
povinností v oblasti BOZP byli souzeni k trestu 
odnětí svobody, případně požadovaná velikost 
plnění náhrad za pracovní úrazy vedla až 
k likvidaci podniku. 

Pracoviště a pracovní místo (§§133b, 134 
ZP) 
- řešení pracovního místa, - zřizovat potřebná ochranná zařízení, již instalovaná 

udržovat v účinném stavu, resp. zlepšovat jejich 
účinnost, 

- přístupové a únikové komunikace,  
- umístění vypínačů přívodu elektrické energie, 

případně uzávěrů zpracovávaných látek, plynů 
apod. 

- seznamovat zaměstnance s právními a ostatními 
předpisy BOZP, pravidelně ověřovat znalosti těchto 
předpisů a vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování, - význam zvukových a světelných signálů 

využívaných v provozu pro signalizaci 
nebezpečných stavů zařízení, 

 
- bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny vzniku 

pracovních úrazů a nemocí z povolání, Pracovní úrazy v České republice 
v roce 2002 - místo první pomoci, umístění lékárničky - poskytovat zaměstnancům k bezplatnému užívání 

potřebné osobní ochranné pracovní prostředky  dle 
nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

- důležitá telefonní čísla, případně osoby, na které je 
třeba se v případě zjištění závad nebo 
nebezpečných situací obrátit. 

 
V roce 2002 došlo v ČR celkem k 90 867 
pracovních úrazů, z nichž bylo 206 
smrtelných. 

- nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práci bez 
doložené zdravotní způsobilosti pro její výkon.  

Pracovní a technologické postupy, obsluha 
konkrétního stroje nebo zařízení (134a 
ZP, nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) 

 
Povinnosti zaměstnanců plynoucí  
ze zákoníku práce (§§ 73, 74, 135, 136a,  
141a, 143) 

 
- zaměstnance je třeba seznámit s pracovními 

a technologickými postupy a požadavky na zajištění 
BOZP  s přihlédnutím k charakteru stroje nebo 
zařízení, zpracovávanému materiálu apod., 
s předepsanými osobními ochrannými prostředky 
a jejich používáním samostatně pro každý stroj 
nebo zařízení, který bude obsluhovat, 

 
- dodržovat pracovní kázeň,  Upozornění 
- dodržovat právní a ostatní předpisy BOZP vztahující 

se k výkonu práce, se kterými byli řádně seznámeni,  
Povinnost zaměstnavatele pečovat o BOZP se 
ve smyslu požadavků zákoníku práce § 132 
odst. 2 vztahuje kromě vlastních zaměstnan-
ců i na všechny další osoby, které se s  jeho 
vědomím zdržují na jeho pracovištích nebo 
pracují v objektech podniků (při dodávkách 
stavebních a montážních prací, instalaci 
technologií apod.). 

- zaměstnanci  zařazení  do vedoucích funkcí mají 
stejně jako jejich zaměstnavatelé povinnost vytvářet 
podmínky a zajišťovat plnění požadavků právních 
a jiných předpisů k  BOZP a vést podřízené 
zaměstnance k pracovní kázni, 

- zakázat nedovolené a nebezpečné pracovní 
postupy. 

 
- dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost 

a zdraví, 
Zácvik (§ 142 ZP) 
- jestliže je k dosažení požadované dovednosti při 

obsluze zařízení potřeba zácvik, musí být 
stanovena doba a rozsah zácviku a pracovník, který 
je za zácvik nového zaměstnance odpovědný. 

- dbát podle svých možností o bezpečnost a zdraví 
dalších osob, 

- dodržovat stanovené pracovní a technologické 
postupy, s nimiž byli řádně seznámeni, Z tohoto důvodu je vhodné do smluv mezi 

dodavatelem a odběratelem zakotvit 
i požadavky na zajištění BOZP, kterými by se 
dodavatel řídil s ohledem na možné ohrožení 
zaměstnanců odběratele plynoucí z provádě-
ných prací. 

 
- používat při práci osobní ochranné pracovní 

prostředky a ochranná zařízení, 
Se zřetelem na četnost a závažnost rizik je nutné, aby 
samostatnou částí školení byly také 

- oznamovat  nadřízenému,  případně orgánu dozoru 
nedostatky a závady BOZP a podílet se na jejich 
odstraňování,  

 

Zásady bezpečné obsluhy elektrických 
zařízení - na pracovišti nepoužívat alkoholické nápoje, případně 

jiné návykové látky, pod jejich vlivem nenastupovat 
do práce, dodržovat zákaz kouření na pracovišti, 

zejména: 
- obsluha elektrických spotřebičů, Současně je třeba s ohledem na charakter 

výrobní činnosti odběratele provést příslušné 
proškolení pracovníků dodavatele. 

- vymezení povolených prací s elektrickými 
zařízeními osobám bez příslušné elektrotechnické 
kvalifikace, 

- účastnit se školení BOZP, 
- podrobit se zkouškám a lékařským prohlídkám jestliže 

souvisí s pracovním zařazením, 
- zákaz manipulace s elektrickými zařízeními,  - podrobit se vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu, 

drog nebo jiných návykových látek. další zásady BOZP dle převažujících prací. 
  



 Požadavky mezinárodních právních 
norem 

Druhy školení 
  

 

 
Pro informaci zaměstnavatelům, jejichž 
zaměstnanci provádí práce v zemích Evropské 
unie, je připojeno znění čl. 12 odst. 1 směrnice 
Rady č. 89/391/EHS o provádění opatření ke 
zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění směrnice Rady 
č. 91/383/EHS:  
„Zaměstnavatel musí zajistit, aby se 
každému zaměstnanci dostalo dostatečné-
ho školení o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví, zejména formou informací a po-
kynů, které jsou výslovně určeny pro jeho 
pracoviště nebo profesi při: 

 
- jeho přijetí, 
- přeložení nebo změně profese, 
- zavedení nového pracovního 

prostředku nebo při změně 
pracovního prostředku, 

- zavedení nové technologie. 
 
 

Toto školení musí být: 
 
- přizpůsobeno výskytu nových rizik 

nebo změně rizik, 
- v případě nutnosti pravidelně 

opakováno“. 
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Z právního hlediska je pro každého zaměstnavatele 
důležité, aby o všech zásadních krocích, mezi které 
patří i školení zaměstnanců v oblasti BOZP, vedl 
řádné záznamy. Záznam o školení BOZP slouží jako 
doklad o tom, zda a v jakém rozsahu bylo vlastní 
školení BOZP provedeno pro případ, že dojde 
k pracovnímu úrazu, současně také slouží i jako 
doklad pro kontrolní činnost orgánů státní správy 
v oblasti BOZP. 

MINISTERSTVO  PRÁCE  A  SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

Praktické provádění    
Školení BOZP je možné podle jejich charakteru 
rozdělit na: vstupního a periodického   - vstupní školení 

školení - periodické školení 
- speciální školení. 

 
 - Vstupní školení BOZP při nástupu do zaměstnání, 

seznamuje zaměstnance s právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, které musí zaměstnanec při práci 
dodržovat a s platným pracovním řádem 
zaměstnavatele. 
Vstupní a periodické školení BOZP se provádí 
u všech zaměstnanců. 

 
- Periodické školení BOZP se provádí k ověřování 

znalostí a obsahuje nové poznatky BOZP. 
Školení se provádí také tehdy, dojde-li ke 
změně pracovních podmínek, zákonů, 
vyhlášek, norem apod. 

 
- Speciální školení BOZP se provádí pro určité 

profese, jako jsou např. revizní technici el. zařízení, 
obsluha kotelen, jeřábníci, řidiči, výškoví specialisté 
apod. 

 
O provedeném školení BOZP je třeba vést zápis, 
který má obsahovat: 

- místo konání školení, 
- datum školení, 
- osnovu, 
- časový rozsah, 
- podpis s ověřením znalostí proškoleného 

zaměstnance a podpis školitele. 
 
Náklady spojené se zajištěním školení BOZP nese 
zaměstnavatel. U speciálních školení, případně získání 
příslušných oprávnění k obsluze zařízení nebo 
technologií náklady nese zaměstnavatel pouze za 
předpokladu, že získanou kvalifikaci svých 
zaměstnanců využívá. 

 

Zajistit školení, ověřovat 
znalosti, vyžadovat  
a kontrolovat jejich 

dodržování je povinností 
každého zaměstnavatele 

Zpracoval: Výzkumný ústav bezpečnosti práce 
ve spolupráci s MPSV a ČÚBP 


