
Závěr 

 

 

 Bezpečnost a ochrany zdraví při práci je velice důležitou, stále se rozvíjející oblastí, 

které je v teorii i praxi nutné věnovat maximální pozornost, ať již z důvodu morálně – 

etického (vždyť není větší hodnoty než  život a zdraví člověka), či „pouze“ ekonomického. 

Vysoká úroveň BOZP je jedním z ukazatelů hospodářské a sociální vyspělosti státu, což se 

promítá ve značném rozsahu právní úpravy ze strany EU i České republiky, a v nemalých 

nárocích na tyto předpisy kladených. 

Právní úpravu bezpečnost a ochrany zdraví při práci ČR můžeme nalézt v celé řadě 

právních předpisů1 (zejména v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a  zákoně č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Ačkoliv se převážně 

jedná o moderní, s legislativou EU harmonizované právní předpisy, lze zde, dle mého názoru, 

nalézt určité  nedostatky, na které bych se rád zaměřil. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zahrnuje, jak již bylo výše řečeno, vedle 

bezpečnosti práce jako takové (obecná pravidla chování, pravidla obsluhy strojů)  také 

vytváření a ochranu zdravých pracovních podmínek (včetně hygieny práce) a posuzování 

zdravotní způsobilosti zaměstnanců, s tím souvisí poměrně značný počet právních předpisů, 

v kterých můžeme úpravu BOZP najít (celkem více než 8O právních předpisů). Z důvodu 

větší přehlednosti a logičnosti této úpravy bych v zákoníku práce ponechal pouze vymezení 

obecných zásad BOZP a základních povinností zaměstnance a zaměstnavatele, zařazení např. 

úpravy OOPP, mycích, čistících, dezinfekčních prostředku a ochranných nápojů do zákona č. 

309/2006 Sb. bych považoval za vhodnější. Další možností by bylo např. zařazení 

kategorizace prací  do téhož zákona (nyní upravena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví).  

Po obsahové stránce lze převážnou část právní úpravy BOZP v ČR považovat za 

kvalitní, srovnatelnou s ostatními členskými státy EU (také v důsledku harmonizace s právem 

EU). V blízké době by měla úprava této oblasti výrazněji překročit rámec problematiky 

pracovních úrazů a nemocí z povolání, a blíže se zaměřit na  aspekty spojené s pracovním 

prostředím z hlediska jeho vhodnosti a komfortu.   

 

                                                 
1 Viz. kapitola 4.1 věnovaná právním předpisům BOZP v ČR. 



Za nedostatečnou však považuji právní úpravu odborné způsobilosti v prevenci rizik, 

na kterou jsem se v práci převážně zaměřil, a to na úrovni zákona i podzákonných předpisů.2 

Řešením by, dle mého názoru, byla změna zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rozlišování „způsobilosti“ a „odborné 

způsobilosti“ považuji za nesprávné, nový zákon by vyžadoval (zákonem definovanou) 

odbornou způsobilost ve všech případech, kdy zaměstnavatel zajišťuje úkoly v prevenci rizik 

sám. Tyto úkoly by mohl sám zajišťovat pouze v případě, kdy zaměstnává méně než 

stanovený počet zaměstnanců v závislosti na „rizikovosti“ daného odvětví (např. 3O 

zaměstnanců u vysoce rizikových jako je stavebnictví, až 100 zaměstnanců v administrativě, 

pohostinství atd.), nynější právní úprava stanovuje limit 500 zaměstnanců, což považuji za 

nepřiměřené, zejména v odvětvích s dlouhodobě vysokou pracovní úrazovostí, omezení 

z hlediska oboru činnosti zákon vůbec neobsahuje. 

 V nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti by pak náležitosti zkoušky z odborné způsobilosti měly být mnohem 

podrobněji definovány, za ideální bych považoval stanovení jednotného formátu této zkoušky, 

provádění zkoušky úzce vymezeným okruhem držitelů akreditace, v ideálním případě pak 

zajištění zkoušky přímo MPSV.  

 

 Ovšem stejně důležitý (ne – li důležitější), je přístup k BOZP v praxi. Přes sebelepší 

právní úpravu nelze výrazného snížení počtu pracovních úrazu, nemocí z povolání a dalších 

pokroků v této oblasti dosáhnout bez aktivní snahy zaměstnavatelů i zaměstnanců, což je 

největším problémem současnosti. Právní předpisy nejsou dodržovány, význam prevence rizik 

je podceňován, snaha minimalizovat náklady spojené se zajištěním BOZP má za následek 

nízkou úroveň ochrany zaměstnanců; všechny tyto problémy se vyskytují zejména v malých a 

středních podnicích (tj. v podnicích, kde pracuje drtivá většina ekonomicky aktivního 

obyvatelstva). Za pozitivní lze považovat pozvolné zlepšování tohoto stavu v důsledku 

aktivního přístupu ze strany mezinárodních organizací, států i odborné veřejnosti. Je jen 

otázkou času, kdy se vysoká úroveň BOZP stane samozřejmostí pro každého pracujícího 

člověka. 

 
 

                                                 
2 Podrobně viz. kapitola 4.4. 


