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Zoznam použitých skratiek

BOZP

ČBÚ

ČÚBP

EHS

ES

ESCH

EU

ITT Praha

LZPS

MPSV

MOP

MZ

OOPP

OSN

SOD

SÚIP
VDLP

ZP

zákon o BOZP

zákoník práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Český banský úřad 

Český úřad bezpečnosti práce 

Evropské hospodářské společenství 

Evropská společenství 

Evropská sociální charta 

Evropská unie

Institut technické inspekce Praha 

Listina základních práv a svobod 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Mezinárodni organizace práce 

Ministerstvo zdravotnictví 

Osobní ochranní pracovní prostředky 

Organizace spojených národů 

Státní odborní dozor 

Státní úřad inspekce práce 

Všeobecná deklarace lidských práv 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce
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X,  Úvod

Jednou z najdóležitejšEch oblasti týkajúcich sa zaměstnaných 1’udí 

a potencionálnych uchádzačov o zamestnanie. je pracovně právo, ktoré upravuje 

z najvačšej časti ZP a příslušně vyhlášky.

Pracovně právo je súhrn právnych noriem, ktoré upravujú právně vzťahy 

súvisiace s výkonom práce ako je pracovitý poměr, dovolenka, mzdy, zodpovědnost’ 

zamestnanca za škodu, ochrana zdravia pri práci a pod..

BOZP ako jedna zo základných zložiek pracovného práva je neodde lite Tnou 

súčasťou života spoločnosti, dotýká sa či už priamo alebo nepriamo každého člověka, 

ktorý sa takmer denne střetává s problémami a situáciami, ktoré vymedzuje právna 

úprava.

Každý, kto niekoho zaměstnává a každý, kío je sám zaměstnaný, musí dbať 

nie len na plnenie pracovných úloh a výrobných postupov, ale tiež na to, aby si počínal 

čo možno najbezpečnejšie. Na to pamatá i ZP, podPa ktorého k BOZP patři zriaďovanie, 

udržovanie a zlepšovanie potřebných ochranných zariadení a uskutoeflovánic 

technických a organizačných opatření podl’a najroznejších právnych a iných predpisov.

Najvačší význam v oblasti BOZP zohráva ZP, ktorý nadobudol účinnosti dna 

1. januára 2007 a zákon o BOZP, ktorým sa upravujú ďalšie požiadavky BOZP. Tieto 

zákony však nemožu pokryt’ celé spektrum zvláštností všemožných zaměstnaní, a preto 

vydávajú předpisy o BOZP tiež ústředně orgány, například ministerstvá podl’a svojej 

špeciaiizácíe, orgány nadrtadené organizáciám a samé organizácie s předehádzajúcim 

súhiasom orgánu štátneho dozoru nad bezpečnosťou práce, Paíria tu i hygienické 

a protiepidemické předpisy, technické normy, dopravné předpisy a předpisy o požiamej 

ochraně azachádzanie s hořlavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, 

jedmi a pod..1

Zdravic ekonomicky Činnej populácíe v kařdej krajině do značnej miery 

ovpíyvňuje výkonnost’ ekonomiky a efektivnost' jej jednoduchých súčastí. Smrtelné 

a ťažké pracovné úrazy, ako aj choroby z povolania předčasné vyraďujú z tvořívej

1 Srov. MÜLLER M., Jak dobyt Zákoník práce? Sta jíte se mistrem ve světí zaměstnávání. Kladno, 2006,
s. 35
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ekonotnickej činnosti Často i vysoko kvalifikovaných pracovníkov a ich náhrada bývá 

nielen časovo, ale i finančně vermi náročná.

Je preto prirodzené, že najma po roku 1989 a po rozděleni Československa sa 

bezpečnosti v Českej republike vytvára váčší priestor. Celá stratégia bezpečnosti práce 

je za me raná na to, aby sa minimalizovali a ak je to možné, úplné vy lučil i zdroje vzniku 

ťažkých a smrterných pracovných úrazov a chorob z povolania.

jednou z oblastí, ktorej je na úseku bezpečnosti práce věnovaná dlhodobá 

a trvalá pozomosť, je pracovně prostredie. V pracovnom prostředí zaměstnanec stráví 

značnú časť svojho tvořivého pracovného života, právě ono v rozhodujúcej miere 

ovpiyvňuje bezpečnost' jeho zdravia i života.

Z uvedeného je zřejmé, že BOZP významné ovpiyvňuje ekonomiku každého 

subjektu alebo organizácie. Ak chce mať firma výkonných zamestnancov, musí do ich 

BOZP investovat' fínančné prostriedky, ktoré sa zdanlivo zdaju nenávratné.

Všctkým uvedeným oblastiam venujem v tejto práci čiastočnú pozomosť, preto 

sa diplomová práca zaoberá predo vset kým najdóležitejšími právnymi predpismi 

v oblasti BOZP.

Vo svojcj práci, ktorú som z důvodu svojej národnosti písala v Slovensko m 

jazyku, som však v určitých pripadoch zachovala český terminus technicus, najma 

v názvoch inštitúcií, u medzinárodných dokumentov a právnych predpisov, ako 

napr.: Institut technické inspekce Praha, zákon Č, 251/2005 Sb. o inspekci práce atd\.

Prácu som rozdělila na tri základné časti. V úvode dtplomovej práce podávám 

stručný popis historicko-právneho prehladu bezpečnosti práce a právnej situácie 

v medzinárodnom meradle, legislativě EU, tak i z pobFadu českej právnej úpravy.

V druhej časti približujem úlohu státu oblasti BOZP. podávám prehlad 

o právach a povinnostlach zamestnávatefov a zamestnancov, ako aj samostatné 

zárobkovo činných osob, ktoré im vznikajú v pracovných vzťaboch a obdobných 

pracovných vzťahoch. a poukazujem na predchádzajúci ČÍ súčasný stav dodržiavania 

týchto predpisov v praxi výkladom vybraných ustanovení jednotlivých zákonov. Ďalej 

sa v druhej časti diplomovej práce venujem prablematike prevencie rizik, pracovným 
úrazom a chorobám z povolania.

V poslednej časti tejto práce stručné pojednávám o špeciálnej problematike hluku 

v oblasti BOZP a ochrany zdravia mladistvých zamestnancov.
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2. Stručný historicko-právny vývoj bezpečnosti práce

Povinnost' zaměstná vat efa. aby vyvíjal starostlivost’ o zdravic a život 

zamestnanca bola zakotvená už v $ 1157 Všeobecného občanského zákoníku č. 946 

z roku 1811. Podobnu povinnost’ pře zamestnávateía stanovoval i zákon, ktorý neriešil 

problematiku bezpečnosti práce ako takej, tj. trestní zákon č. 117 říšského zákona z roku 

1852, a to v podobě trestných sankcií za nedbalost’ a následné ťažké poSkodenie zdravia. 

Vo svojom ustanovení § 336 stanovuje ako priestupok nezachováme predpisov vydaných 
v příčině parných strojov a parných kotlov.

Císařským patentem č. 227/1859 říšského zákoníku bol vydaný živnostenský řád, 

ktorý na našem území platil až do prijatia zákoníku práce z roku 1965. Živnostenský 

řád, s pósobnosťou od jartuára roku 1860, vydaný za vlády cisára Františka Jozefa I.. 

ukladal v íj 74 majitefovi živnosti „učinit všechna zdravotní opatřeni a zřídit a udržovat 

všechna jinaká zařízeni, zvláště při pracovních místech, strojích a pracovním nářadí, 

ktorých při provozování jeho živnosti je třeba na ochranu života a zdraví pracovníka“." 

Následné bol vydaný zákon č\ 112/1871 říšského zákoníku, ktorým sa po prvý krát 

realizoval v Rakúsko-Uhersku štátny dozor nad bezpečnosťou práce, a ktoiý uzákonil 

skúšanie parných kotlov buď „státním komisařem“, alebo „komisařem Společnosti 

uživatelů parních kotlů", ku skušaniu kotlov úradom k tomu zmocněným, „Úřední 

komisař zkoušecí“ sa stal prvým štátnym úradnikom. ktorý zaisťoval dozor nad 

technickým zariadením. Opatrenia, ktoré sa museli učinit’ pre bezpečnost’ a proti 

výbuchu parných kotlov stanovovalo nařízení ministerstva obchodu Č. 130/1875 ř.z...

Súčasne vznikali i právně normy, ktoré stanovovali pravidla prevádzky strojov 

azariadení, napr. nařízení č. 48/1854 ř.z. a taktiež předpisy pre kontrolnú a inšpekčnú 
činnost’odborných orgánov.

Zákonom č. 117 ř.z., zo dňa 16. júla 1883, o zřizovaní dozorců živnostenských, 

vzniká živnostenská inšpekcia. Žívnostenskí inspektoři usku to Chovali dohled nad 

dodržiaváním živnostenských predpisov v praxi. Novelou zákona č. 39 ř.z. zo dňa 

15. marca 1883. bol živnostenský řád z roku 1859 rozšířený azároveň bolo nartadené, 

aby sa všetci živnostníci, mimo továmikov, stali Členmi závázných živnostenských 

spoločenstiev.

" Srov. viz, JAROŠ J., TOMEČEK M„ Příručka inspektora, Praha; 1998, s. 5
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Dňa 28. decembra 1887 bol v bývalom Rákosku vydaný zákon č, 1 ř.z.. 

o pojišťováni dělníku pro případ úrazů. V českých krajinách tak fungovalo úrazové 

poistenie šesťdesiat rokov. tj. do doby, keď bol tento zákon zrušený 

zákonom č, 99/1948 Sb„ z. a n., o národním pojištění. Híavnými nositefmi úrazového 

poistenia v českých krajinách do roku 1948 boli Úrazová pojišťovna dělnická pro Čechy 

v Praze a Úrazová pojišťovna dělnická pro Moravu a Slezsko v Brně.

V obdobi prvej republiky, v roku 1938, bol vydaný základný předpis, ktorý riešil 

bezpečnost’ práce. Jednalo sa o vládní nařízení č. 41/1938 Sb., ktorým boli vydané 

všeobecné předpisy na ochranu života a z dra via pomocných robotníkov. Po druhej 

světověj vojně, v roku 1951, bol přijatý zákon Č. 67/1951 Sb., ktorého ciel!om bolo 

zaistenie bezpečnosti při práci učňom a zamestnaneom a v roku 1959 zákon, kde dozor 

nad bezpečnosťou práce vo výrobných družstvách vykonávali organizácie výrobného 

družstevníctva svojimi orgánmi inšpekcie práce.

Podobné bolo účelom zákona č. 51/1954 Sb, zaistiť bezpečnost’ při práci 

v jednotných hospodářských družstvách a u jednotlivo hospodáriacich roťníkov.

Uvedené tri 2ákony o bezpečnosti práce boli v roku 1961 zrušené a nahradené 

zákonom č. 65/1961 Sb.. Na to bol tento zákon nahradený zákonom Č. 65/1965 Sb., 

zákoníkem práce.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péci o zdraví lidu, v § 40 stanovuje, že ,,organizace jsou 

povinny zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči“. Čo sa rozumie 

závodnou preventivnou starost li vosťou, je upravené vyhláškou ministra zahraničních 

věcí č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách.

Dňa 20, decembra ¡968 přijalo Národní shromáždění zákon Č. 174/1968 Sb„ 

o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, na základe ktorého s účinnosťou od

1. januára 1969 začal pósobiť ČÚBP. Za integrálneho pokračovateli tohto úřadu sa 

pokiadá dnešný Státní úřad inspekce práce, i keď s rozdielnou pósobnosťou a inými 

metodami činností.
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3. Vývoj právnej úpravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri

práci

Zákonik práce bot súčasťou českého právneho porndku takraer šíyri desaťročia 

a po dobu svojej účinnosti bol novelizovaný takmer páťdesiat krát.

Novely zákoníku práce, najma tie po roku 1989, veFmi pružné reagovali na 

potřeby tržnej ekonomiky i na prebiehajúcu privatizáciu vrátane nástupu fyzických osob 

ako zamestnávaíerov. Reagovalo sa í na LZPS, ktorá má vo svojom článku 27 zakotvené 

právo každého na síobodnú vol Idu povolania, ako i právo podnikat' a uskutočňovať inu 
hospodáříku činnost’.

Významnou novelou je novela publikovaná pod číslom 155/2000 Sb.. tzv, prvá 

euronovela zákoníku práce, ktorej hlavným cicFom na úseku BOZP je predchádzať 

alebo obmedzovať rizika ohrozujúce životy a zdravíe zamestnancov pri práci. Rizika 

v najváčšom případe pramenili z věcného usporiadania pracoviska. posobenia 

rizikových faktorov, voí"by a použitia pracovných prostriedkov, pracovných postupov 

a režimov práce, z úrovně vzdelania zamestnancov a ich poučenia o vykonávanom 

druhu práce alebo ich nepriaznivého zdravotně ho stavu.

Ďalšou významnou novelou je zákon Č. 46/2004 Sb., tzv, druhá euronovela 

zákoníku práce, ktorá nadobudla účinnosti dna 1. januára 2001 /

Dá sa teda dospieť k závěru, že už zákoník práce bol daný do súiadu s právom 

zemí ES a z tolito pohfadu nebolo potřebné výrazné nič meniť. Došlo k posilnému 

postavenia muža a ženy v pracovnoprávnych vzťahoch (bola zakotvená zásada rovného 

zaehádzania pře mužov a ženy, zásada zákazu diskriminácie a vytvořil sa priestor pre 

zástupcov v oblasti BOZP). Tie ustanovenia, ktoré bolí transportované zo směrnic EU 

do zákoníku práce, sa v novom zákone vecne nemenia a ak sú uskutočnené niektoré 

úpravy, tak sa jedná predovšetkým o konkretizovanie úpravy doterajšej. Do 

re kodifikovaného ZP sa převzali tieto ustanovenia: úvodné, prevencia rizik, povinnosti 

zamestnávatďa, OOPP, pracovně oděvy a obuv, mycie, čistiace a dezinfekčné * 2

’ Srov. viz. DANDOVÁ E„ Bezpečnost a ochrana zdrávi při práci v otázkách a odpovědich.
2. aktualizované vydáni. ASP1, Praha: 2008, s. 13
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prostriedky a ochranné nápoje, eviděno ia pracovných úraz o v a choroby z povoknia 

a práva a povinnosti zamestnanca na neseni otázok BOZP. Ustanovenia o kontrole 

odborových organizácií v oblasti BOZP boli zaradené do trinástej časti ZP a kontrola 

v pracovnoprávrtych vzťahoch do ustanovenia § 322 ZP. Tieto ustanovenia představuji! 

základné minimum práynej úpravy BOZP.

Ustanovenia zákoníku práce boli prevažne kogentnej povahy a neumožňovali 

zmluvné odchýlenie na základe prejavu autonomie vole subjektov. Formuláciou 

jednotlivých ustanovení došlo k oddeíeniu práva pracovného od občianskeho práva.

Vzhlkdom k dodržaniu ústavnosti prátrnej úpravy (čl. 4 odst. 1 LZPS) boio třeba 

zaistiť, aby povinnosti zamestnávatelov a zamestnancov boli zakotvené priamo do 

ustanovení ZP. Právna úprava BOZP, je obsiahnutá jednak v ZP, aie tiež v mnohých 

podzákonných predpisoch a to v podobě skór vydaných vyhlášek, alebo novo v podobě 

nariadení vlády.

Při analýze jednotlivých ustanovení hlavy piatej ZP móžem vyvodiť nasledujúce 

hlavně zásady právnej úpravy BOZP: zásada zabezpečovania ochrany života a zdravia 

zamestnancov cestou predchádzania alebo obmedzovania rizik, zásada aktťvnej účasti 

zamestnancov na zaisťovani BOZP, zásada jednoty plnenia pracovných povinností 

a zásada zodpovědnosti zaměstná vateťa na úseku BOZP.

Drta 1. januára 2007 nadobudoí účinnosti ZP, ktorý naproti zákoníku práce je 

obstahlejši z důvodu spojenia póvodného zákoníka práce, zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě. 

odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. ¡43/1992 Sb., oplatu aodméně za pracovní pohotovost v rozpočtových 

a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 475/2001 Sb„ o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně 

rozvrženou pracovní dobou v dopravě, a řade ďalších podzákonných predpisov.4

Oblast’ BOZP je jedinou oblasťou, ktorá nebola do ZP zo zákoníku práce 

převzatá v pínom rozsahu. Aby mohla byť rámcová smernica o bezpečnosti a ochraně 

zdravia pri práci transponovaná do ZP, musel sa ZP rozšířit’ o radu ustanovení 

vzťahujúcim sa k bezpecnostným značkám a signálom, pracovisku apracovnému 

prostředni a pod..

DANDOVÁ E., Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v mázkách a odpovědích, 2. aktualizované 
vydání. ASPI, Praha: 2008, s. 14
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Základné koncepčně změny v novej úpravě ZP:

1. Zavedenie principu „co není zakázáno, je dovoleno“

Nové poňatie ZP bolo vedené myšlienkou liberalizácie pracovnoprávnych vzťahov 

a vymedzenie ich vzťahu k platnému občanskému zákoníku tak, aby bol zvýrazněný 

súkromnoprávny charakter úpravy pódia zásady „co není zakázáno, je dovoleno“. 

Tým sa napíňa jeden zo základných princEpov vyjádřeného v článku 2 odst. 3 LZPS. 

kde jc stanovené, že „každý může činit co není zákonem zakázáno a nikdo nemůže 

být nucen Činit, co zákon neukládá.“ Posilňuje sa tým princip zmiuvnej vofnosti 

účastníkov pracovnoprávnych vzťahov. ktorí móžu zakíadať vzájomné práva 

a povinnosti, avšak len v medziach ustanovení zákona. K. odchýlnej úpravě može 

teda podFa § 2 odst. 2 ZP dojsť zmluvou a za podmienok stanovených v ZP tiež 

vnútomým predpisom.

Odchýlenie v úpravě práv a povinností od ZP nie je možné v nasledujúcieh 

případech: ak to ZP výslovné zakazuje, ak to vyplývá z povahy ustanovení ZP, 

ak ide o úpravu účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, ak ide o ustanovenia ZP, 

ktoré odkazujú na použixie občanského zákoníku, ak nie je v ZP stanovené inak, tiež 

v náhradě Škody, ak ide o ustanovenia ZP ukladajúce povinnosti (s výnimkou 
odchýlenia v prospěch zaměstnancovi, ak ide o ustanovenia ZP, ktorými sa 

spracovávajú předpisy ES (opáť s výnimkou odchýlenia v prospěch zamestnanca), 

ktorých zoznam je uvedený v ustanovení § 363 odst. 1 ZP, a ak ide o práva 

a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch obsiahnutých v ustanoveniach ZP. 

ktorých zoznam je uvedený v § 363 odst. 2 ZP.

Pre možnost’ odchýlnej úpravy týkajúcej sa mzdových alebo platových a ostatných 

práv v pracovnoprávnych vzťahoch platí specifický postup. V týchto pripadoch 

odchylná úprava nernóže byť nižšia alebo vyššia ako jc právo, ktoré je stanovené 

v ZP. v kolektívnej zniluve, připadne vo vnútomom předpise ako najmenej alebo 

najviac přípustné.

2. Prepletenie novej úpravy pracovnoprávnych vzťahov s občanským zákoníkem

ZP je na rozdiel od zákoníku práce, ktorý upravoval i obecné otázky právnej úpravy, 

čím sa pracovně právo úplné osamostatnilo od právnych odvětví, v ktorých vznikalo 

a utváralo sa, tj. predovšetkým od práva občianskeho či správného a bol na



občanském zákoníku nezávislý, přepletený s občanským zákoníkem na principe 

izv. delegácie -- usíanovenia ZP výslovné odkazujú na příslušné ustanovenia 

občanského zákoníku, ktoré budu v pracovnoprávnych vzťahoch aplikované.

V súlade s ustanovením § 4 ZP sa občanský zákoník na pracovnoprávne vzťahy 

použije len vtedy, ak to ZP výslovné stanoví.

3. Základným pracovnoprávnym vzťahom je pracovny poměr

Za účelom dosiabnutia zvýšenia ochrany zamestnanca bolí zrušené pojmy vedfajší 

a súbežný pracovný poměr. Zásadnou změnou právneho stavu, ktorý predchádzal 

účinnosti ZP je nová úprava, z ktorej vyplývá, že sa pracovné poměry založené 

pódia starých právnych predpisov vofbou alebo menovaním považujú za pracovné 

poměry založené pracovnou zmluvou (jedná sa najma o nemožnost’ odvolania 

z vedúeeho miesta a vzdanie sa takéhoto miesta). Výnimky z tejto zásady sú 

vyměňované v ustanovení § 364 odst. 3 písm. a) ažj) ZP.

Tieto přechodné ustanovenia tiež obsahujú podrobnú úpravu týkajúcu sa nárokov 

z pracovných úrazov alebo chorob z povolania, vrata ne náhrady škody s tým 
spojenou.

Výpovědná lehota činí dva mesiace a musí byť rovnaká pre zaměstnáváte fa 

i zamestnanca. ZP už neobsahuje tzv. ponukovú povinnost’ zamestnávateia pri 

skončení pracovné ho poměru zo strany zaměstná vatefa. Boli rozšířené důvody, 

v ktorých sa vyplácá odstupné a k jeho zvýšen i u v případe pracovného úrazu 

či choroby z povolania.

4. Sústredenie právnej úpravy na pracovnoprávne vzťahy'

ZP vymedzuje pojem závislá práca ako predmet úpravy pracovnoprávnych vzťahov. 

Závislá práca je vykonávaná medzi zaměstná vatě imi a zaměstnaně ami 

v pracovnoprávnych vzťahoch, je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti 

zaměstná vatela a podriadenosti zamestnanca, nedá sa teda hovořit’ o rovnosti stráň, 

čím sa dostáváme do rozporu s LZPS, ktorá zakotvuje rovnost’ všetkých l’udí 

v důstojnosti a právach. Závislá práca může byť vykonávaná len 

v pracovnoprávnom vzťahu upravenom v ZP -  tj. v pracovnom pomere alebo 

v právnom vzťahu založenom dohodami o prácach konaných mimo pracovný 

poměr, dohodou o vykonaní práce a dohodou o pracovnej činnosti, spadá tu 

i tzv. agentúrne zamestnávanie.
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5, Právna úprava kolektívnej zmluvy"'’

ZP upravuje hmotnoprávne podmienky kolektiv nej zmluvy. Usianovenie 

§ 23 odst. 1 ZP stanovuje, že predovšetkým v kolektívnej zmluve je možné upravit’ 

mzdové alebo platové práva a ostatně práva v pracovnoprávnych vzťahoch, ako 

i práva alebo povinnosti účastnikov tejto zmluvy. KoleJctívna zmluva nemůže 

ukladať povinnosti jednotlivým zamestnancom. Procesně pravidla, tj. postup 

smemjúci k uzatvoreni koiektívnej zmluvy, je upravený v zákone č. 2/1991 Sb., 

o kolektivním vyjednávaní, ve znění pozdějších předpisů.

6. Právna úprava BOZP*

Zákoník práce obsahoval celu úpravu BOZP vrátane ich zdravotnických 

a technických aspektov. ktoré vyplývajú z práva ES, ako i úpravu bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri Činnosti, ktorá nie je vykonávaná v pracovnoprávnych 

vzťahoch.

Naopak ZP obsahuje základnu úpravu práv a povinností zamestnávatera 

a zamestnanca na úseku BOZP v pracovnoprávnych vzťahoch. Ostatně otázky 

BOZP v pracovnoprávnych vzťahoch ako i zaistenie BOZP pri činnosti alebo 

poskytovaní služieb mimo pracovnoprávne vzťahy stanoví zvláStny zákon, ktorým 

je zákon o BOZP.

' JL'D)KATÚRA; NS, 21C<io 223/2004 ze dne 16.6.2004: „Kolektivní smlouva může obsahovat závazky 
rázné povahy, které mají na práva a povinnosti zaměstnanců, zaměstnavatelů, odborových organizací nebo 
organizaci zaměstnavatelů rozdílný vliv. V ustanoveních, která upravují individuální nebo kolektivní 
vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, z nichž vznikají nároky blíže neurčenému okruhu 
jednotlivých zaměstnanců, má kolektivní smlouva normativní povahu. Normativní závazky z kolektivní 
smlouvy je třeba považovat v širším smyslu za pramen práva (kolektivní smlouva tu plni Rinkci právního 
předpisu), neboť nároky, které tu vznikly z kolektiva i smlouvy jednotlivým zaměstnancům, se uplatňují a 
uspokojují jako ostatní nároky zaměstnanců z pracovního poměru. S výjimkou situace, kdy za odborový 
orgán uzavře kolektivní smlouvu příslušný vyšší odborový orgán, není kolektivní smlouva závazná pro 
odborový organ, který není smluvní stranou.'"
” ČASOPIS PrimaLEX. ELSA, Praha, květen 2006. s. 23
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4. P řehrad  platnej právnej úpravy bezpečnosti a ochrany zdravia pri

práci

Právna úprava BOZP v Českej republike je poměrně rozsiahla a kostru jej 

právneho rámca tvoří Ústava Českej republiky. LZPS, zákony a právně předpisy nížšej 

právnej sily, směrnice Rady a ratifikované mezinárodní úmluvy, ktorými je Česká 

republika viazaná, kde ku každej kategorií tohto právneho rámca uvádzam stručný 
a základný prehlád.

4.1 Ústavné zákony

Otázky vzťahujúce sa k problematiko BOZP sú upravené najma v hlavě Št vrtej 

LZPS, a to konkrétné v článku 28 až 31. Článok 28 LZPS zaručuje zamestnancom právo 

na spravodlivú odměnu za prácu a na uspokojivé pracovně podmienky, Tohto článku sa 

dá domáhať len v medziach vykonávacích zákonov, ktorýmjenapr. zákone. 1/1992 Sb., 

o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělků, ve znění pozdějších 

předpisů, velTý význam zohráva i zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při 

platební neschopnosti zaměstnavatele, ve zněni pozdějších předpisů. Článok 29 LZPS 

kladie doraz na zvýšenu ochranu zdravia při práci a na zvláštně pracovně podmienky 

u žien, mladistvých a osob so zdravotným postihnutím. Článok 31 LZPS je ustanovením 

erga omneš a zaručuje právo na ochranu zdravia každému. Je nutné spomenůť i článok 

32 odst. 2 LZPS, ktorý stanovuje právo ženy na odpovedajúce pracovně podmienky.

4.2 Zákony a předpisy nižšej právnej sily

Základným právnym predpisom v oblasti pracovnoprávnych vzťahov je ZP 

a jeho časť piata, ktorá stanovuje povinnosti zamestnavateLa, práva a povinnosti 

zaměstnán co v. zaoberá sa problematikou prevencie rizik, špecifikuje čo je pracovný 

úraz a choroby z povolania.

Nie menší význam v oblasti BOZP zohráva i zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákon Č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
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ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR. č. 20/1966 Sb.„ o péči o zdraví lidu, ve znění 

pozdějších předpisů, či zákon o BOZP (viz kapitola 9).

Problematika BOZP je spracováná i vo vyhláškách a nařízeních vlády, z ktorých 

spomeniem napr, vyhlášku MZ č, 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů 

a náležitostí hlášeni prací s azbestem a biologickými činiteli, nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb,, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Z ustanovenia § 349 odst. 1 ZP je zřejmé, že „právní a ostatní předpisy 

k zajištění BOZP jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické 

a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, 

stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení 

s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami 

a chemickými přípravky a jinými látkami Škodlivými zdraví, pokud upravují otázky 

týkající se ochrany Života a zdraví.“ Podobné sú příslušné předpisy vymedzené i pře 

oblasť ochrany životného prostredía. požiamej ochrany a ďaíšie veřejné záujmy, z čoho 

vyplývá, že mnoho predpisov je zdiefaných niekorkými právnymi úpravami, i viacerýmí 

orgánmi štátnej správy a kontroly a teda pre oblast' BOZP neexistuje jednotný režim.

4.3 Bezpečnost’ práce v legislativě Európskej únie:

Problematika BOZP tvoří významnú súčasť sociálnej politiky všetkých 

členských štátov EU. Snahy o naplnenie týchto ciePov opatření v tejto oblasti, ako 

napr. zaistiť vofný pohyb výrobkov, pracovnťkov Či zníženie ohrozenia životného 

prostredia rizikami vznikajúcimi pri pracovných činnostiach je možné sledovaf už od 

V2niku ES. avšak zlom nastal až prijatím Jednotného európskeho aktu vraku 1987 

(Či. 118a), v ktorom je obsiahmvtý závazok, že SpoloČenstvo bude podporovat’ sociálnu 

dimenziu jednotného trhu přijímáním směrnic obsahujúcich minimálně požíadavky. ak 

ide o BOZP.

Koncom 80. rokov minulého storočia zaznamenala oblasť BOZP rozsiahlu 

transformáciu. V roku 1985 platilo pre tuto oblasť viac ako 300 směrnic, ktoré 

popisovali bezpečnostně požiadavky. Takáto sústava predpisov sa však nemohla v pínej
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miere funkčně uplatňovat7 v praxi, preto Európska komisia pristúpila k zrušeniu 

všetkých týchto směrnic a vytvoreniu novej sústavy, kde povinnosti jak 

zamestnávatefov, tak zamestnancov by boli zahrnuté vjednotnom rámcovom předpise, 

ktorý bude stanovovat’ zavádzanie nástrojov riadenia na podporu zíepšovania BOZP. 

Táto koncepcia stála na troch základných zásadách, a to na:

organizácii bezpečnosti práce s ohTadona na všetky aspekty siivisiace s prácou, 

posúdení rizik na pracovisku a přijatí odpovedajúcich opatření zaměstnáváte 1’ovn, 

zapájaní zamestnancov do riešenia otázok BOZP,

Smemice Rady, ktoré spadajů do sekundárného práva sa vyznačuji! 

obligatómosťou pře Členské štáty EU a ich základným ciel’om je harmonizácia národnej 

legislativy s právom ES, tak aby bol zachovaný princip subsidiarity a supranacionality. 

Směrnice móžeme deliť na rámcové a číastkové, kde kťúčovým dokumentom 

stanovujúcim požiadavky na zaistenie BOZP na pracovisku sa stala vzhfadom k zhora 

uvedenému Rámcová směrnice 89/391 EHS, zo dna 12. júna 1989. o provádění opatření 

ke zvýšeni bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ktorá charakterizuje 

systém ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Táto smemica definuje základné zásady prevencie, stanovuje rámcové 

povinnosti zaměstnáváte lom i zamestnancom. Požaduje, aby zaměstná vatef vyhodnotil 

rizika, ktoré pri praeovných činnostiach ohrozujú alebo můžu ohrožovat’ zdravie 

a zníženie týchto rizik na úroveň rteohrozujúcu zdravie osob. Smemica taktiež obsahuje 

požiadavky týkajúce sa zaistenia preventívnej zdravotnej starostlivosti a zaistenia účasti 

zamestnancov pri rozhodováni vo veciach BOZP na pracovisku. Na základe tejto 

rámcovej smemice bola přijatá rada čiastkových směrnic, ktoré sa týkajú specifických 

aspektov a činností, kde vznikajú rizika praeovných úrazov a choroby z povolanía. 

Zoznam samostatných směrnic nadvazuj licích na Rámcovou směrnici 89/391 EHS, 

ktorými sa stanovujú minimálně požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia 

pracovníkov, praeovných podmienok a pracovného prostredia v zmyslc článku 137/138 

(předlým 118a) Rímskej dohody -  so zameraním na pracovně prostriedky, pracovně 

pro střed ie, OOPP, a pod., přikládám v Prílohe Č. 1 tejto dipiomovej práce.

S uvedenými predpismi bolí přijaté taktiež technické předpisy EU. Technická 

smernica o strojoch 89/392/EEC má tiež rámcový charakter, pretože zavádza systém
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preukazovania zhody a označovanie výrobkov značkou CE. Na ňu nadvázujú směrnice 

o technických požiadavkách na jednotlivé druhy výrobkov a technických zariadení. 

Příkladné ide o elektrické zariadenia, žeriavy, a pod., ale aj střelné zbraně. Tieto 

smemice sa označujú podi’a článku 95 (predtým 100a) Rímskej dohody ako maximálně 
bezpečnostně požiadavky.

Burópske právo a legislativně úpravy BOZP bývajú sice najčastejšie spájané 

s rámcovými alebo čiastkovými smernicami a ich transpozíciou do národného práva, ale 

unijný systém je daleko komplexnější a bezpečnost’ pracovných systémov a výrobkov 

zaisťujú taktiež nariadenia, ktoré sú pre Členské státy závazné i bez ich transpozície do 

národných noriem.

V reakcii na páťdesiate výročie VDLP v dňoch 3. a 4. decembra roku 1998 

rozhodlo zasadanie Európskej rady v Kolíne nad Rýnom o spísaní návrtu Charty 

základných práv EU {ďalej len „Charta“) do konca roku 2000.

Charta bola vyhlášená hlavami členských Státov a vlád počas zasadnutia 

Európskej rady dňa 7. decembra 2000 v Nice. Toto vyhlásenie málo len politická 

hodnotu. Európsky parlament slavnostně vyhlásil Chartu v decembri roku 2007, deň 

před podpisem Lisabonskej zmluvy (ďalej len „Zmluva“). Právě tá činí z Charty právně 
závazný dokument, ktorý v případe úspešnej ratifikácie Zmluvy musia rešpektovať 

všetky európske inštitúeie, orgány i Členské Státy, ktoré sa riadia právom ES. Prezident 

Českej republiky, Václav Klaus, odmietol podpísať Zmluvu bez výnimky týkajúcej sa 

Charty. Vláda Českej republiky sa védy rozhodla vyjednat’ túto výnimku, a tým zaistiť 

podpis Zmluvy prezidentoni. Jednanie bolo úspěšně zakončené 29. októbra 2009 

v Brusel i, Rovnakú výnimku si už skór vyjednalo tiež Polsko a VeTká Británia. 

Argumentáciou prezidenta proti Chartě bolo údajné ohrozenie platnosti Benešových 

dekrétov. Předseda ČMKOS, Milan Stech, poukazoval na to, že proti preiomeniu 

Benešových dekrétov stačilo vyňat’ len článok 17 Charty o vlastníctve a nemusela sa 

rušit’ platnost1 Charty ako celku.7

Charta sa skládá z preambuly, siedmych hlav a 54 článkov, kde čl. 31 Charty 

rieši otázku spravodlivých a primeraných pracovných podmienok: „Každý pracovník má 

právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost.“

í viz: h tt p:/ www. n o vin k y .czzah ran icrác vropa; 18294 H-ei>sc-doh od la-na-v-yj i m ee-pro-k 1 ause, htra I
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Základné požiadavky, ktorými sa zavSzujú jednotlivé zmluvné strany, 

ževzáujme zaistenia BOZP budu vydávat’ právně předpisy k zaísteniu BOZP. 

stanovovat’ opatrenia k vynucovaniu požiadavkou obsiahnutých v týchto předpisech 

a uskutečňovat' kontrolu plnenia jednotlivých požiadaviek, sú stanovené v ESCH.

ESCH bola podpísaná Štátmí zdraženými v Radě Európy dňa 18. októbra 1961 

v Turíne a platnost* nadobudla dňa 26. ťebruára 1965, keď ju ratifikovalo pať štátov. Dňa 

5. mája 1988 bol v Štrasburgu přijatý Dodatkový protokol k ESCH. Základným 

posláním ESCH je, aby určovala minimálně požiadavky, ktoré sa zaviazali plniť Státy, 

ktoré tuto dohodu podpísali. Právom na ochranu zdrav i a sa zaoberá čl. 11 ESCH.

4.4 Hiavné organizácie v systéme Európskej unie v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci

Medzi hlavně organizácie v systéme EU patří Európska komisia, Výbory 

Európskej komisie a Európske inštitúcie.

Európska komisia {European Commision), ako hlavný výkonný orgán EU so sídlom 

v budově Berlaymont v Bruseli, dozerá nad implementáciou všetkých rozhodnuti 

a zabezpečuje, aby sa rozhodnutia EU uplatňovali v praxi. Disponuje výhradným 

právom navrhovať legislativu EU. V oblasti BOZP spolupracuje s Európskym sociálnym 

fondom. V rámci Komisie pracujú tzv. generálne riaditeí’stvá. z ktorých významné 

postavenie zastáva Generálne riaditeístvo pre zamestnanosť a sociálnu politiku.

Z výhorov Európskej komisie spomeniem:8

Poradní výbor pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci (Advisorv 

Committee fór Safety, Hygiene and Health at Work), ktorý bol založený v roku 1974, 

aby Komisii poskytoval podporu pri priprave a realizácii činností v oblasti BOZP 

a rozvoji tripartítnej spolupráce medzi štátnymi orgánmi, odborovými organizáciami 

a zaměstnavatelskými zvSzmi na európskej úrovni. Od 1. januára 2004 bola činnost’ 

tohoto pořádného výboru rozšířená o oblast’ BOZP v banskom a ťažobnom priemysle

H Blíže víz. www.osha.curopa.eu/fbp/czech-republie/cs/sysTems/system^eu.php
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a doterajšta samostatná komisia, zaoberajúca sa touto problematikou boia ku dnu 

31. decembra 2003 zrušená.

Vědecký výbor pro stanovení limitních hodnot expozice (Scientific Committee for 

Occupational Exposure Limits) bol založený Uznesením 95/320/ES zo dňa 

12. júla 1995. Týmto rozhodnutím bola vytvořená základna pře prácu na vedeckom 

posúdent a vyhodnocovaní rizik na pracoviskách, kde sa používajú nebezpečné 
chemické látky a přípravky.

Výbor starších inspektorů práce (Senior Labour Inspectors Committee, ďalej len 

„SLEC") bol založený v roku 1995 s ciel’om vytvořit’ platformu pre diskusiu medzi 

Komisiou a zástupcami národných inšpektorátov práce, ktoré sú, mimo iné, zodpovědně 

za vynucovánie komunitámeho práva a ktoré sú následné v bezprostrednom kontakte 

s podnikatelskými i nepodnikatefskými subjektmi na národnej úrovni. SLIC poskytuje 

Komisi i informácie o problémoch, ktoré sa vzťahujú k vynucovanou práva a vyjadřuje 
sa k návrhom právnych dokumentov EU v oblasti BOZP.

Európske inštitúcie pre bezpečnost’ a ochranu zdravia pri práci

Každý z Členských štátov vyvíja rózne aktivity na podporu BOZP v praxi, na 

motiváciu podnikov k zlepšovaníu pracovných podmienok, ochranu zamestnancov 

a zameranie sa zamestnávatelov na plnenie právnych predpisov v tejto problematike.

V mnohých štátoch sa uplatňuje vplyv úrazových poisťovní (Nemecko, 

Francúzsko), v iných sa kladie doraz na podporu informácií apravidiel dobrej praxe 

(Vefká Británia), v skandinávských krajinách sa zase do popredia dostávajú kampaně 

a projekty tohto zamerania.

V oblastí BOZP pósobia tri důležité inštitúcie, a to: Luxemburský pořádný 

výbor, Európska agentura BOZP a Dublinská nadácia.

Luxemburský poradny výbor -  zriadený v roku 1994 Rozhodnutím rady Č. 74/325/EHS, 

s cielom pomáhat’ Európskej komisii pri přípravě a implementaci: aktivit v oblasti 

bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia při práci. Činnost' výboru sa vzťahuje na všetky 

odvetvia. okrem banietva ajadrovej energetiky, ktoré majú svoje výbory. Výbor je
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tripartítným orgánem kde členmi sú vždy traja zástupcovia z každého Členského Státu - 

jeden za stárnu správu, jeden za zamestnávatefov a jeden za odbory.

Európska agentura pře BOZP - založená v roku 1995 Uznesením Európskej ko misie 

č. 2062/94, s cierom vytvořit’ platformu pre spoluprácu odbomíkov. podpořit’ 

publikačně aktivity, zber m formách a koordináciu činností v oblasti BOZP. 

Administrativně centrum je v Španielskom Bilbau. Agentura každoročně uspořádává 

tematické konferencie, organizuje medzinárodné výskumné práce, informačně aktivity, 

vydávanie správ, publikácií, časopisov (FAKTS, FÓRUM, NEWS, MAGAZÍNE). 

Významnou aktivitou je organizovanie celoeurópskych kampani vo formě Európskeho 

týždňa BOZP.

Dublinská nadáeia - Európska nadácia pře zlepšovanie životných a pracovných 

podmienok EUROFOUND, ktorá sídli v írskej metropole Dublin, bola zriadená v roku 

1975 Európskou radou -  nariadenie (EEC) No. 1365775. Hlavnou úlohou tejto nadácie je 

prispievať k plánovaniu a tvorbě lepších Životných a pracovných podmienok v EU.

4.5 Medzinárodné právo

Medzinárodné standardy BOZP sú obsiahnuté v ratifikovaných úmluvách MOP. 

Jedná sa predovšetkým o Úmluvu Č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků 

a pracovním prostředí a Doporučení č. 164 z roku 1981, Úmluvu č. 161 o závodních 

zdravotních službách a Doporučeni č. 171 z roku 1985, Úmluvu č. 81 o inspekci v práce 

v průmysle a obchodě z roku 1947 a Doporučeni č. 81 z roku 1965 a Protokol k nej 

z roku 1995 a Úmluvu č. 29 z roku 1969, o inspekci práce v zemědělství.

4.5.1 Úmluvy a doporučení Mezinárodní organizace práce

Z ústavného zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České 

a  Slovenské Federativní republiky vyplývá. Že po svojom vzniku v roku 1993 sa Česká 

republika přihlásila k právnemu nástupnictví! České a Slovenské Federativní republiky 

a  stala sa tak ělenom MOP.



*

MOP je odbornou medzínárodnou organizáciou OSN. Bola založená 

11. apríla 1919 vo Versailles ako stále zxíadenie Spoločenstva národov s eieí’om 

podpory celosvětového mieru na základe sociálnej spravodíivosti a medzinárodne 

uznávaných ludských a pracovných práv. Zákonom č. 98/1947 Sb. došlo k zmene 

Ústavy MOP a 14. .decembra 1946 bok MOP, so sídlom v Žene ve. ako prvá zo 

specializovaných organizaci! přijatá do systému OSN.

Podlá článku 10 Ústavy Českej republiky sú ratifikované zmluvy súčasťou 

českého právneho poriadku a majú přednost’ před zákonom. Od svojho založenia přijala 

MOP takmer dve stovky Úmluv, z ktorých ČR má ratifikovaných celkom 14 v oblasti 

BOZP, ako napr. nižšie zmienená Úmluva Č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků 

a pracovní prostředí (č. 20/1989 Sb.) alebo Úmluva č. 167 o bezpečnosti a ochraně 

zdraví ve stavebnictví (č. 433/1991 Sb.), Úmluva č. 176 o bezpečnosti a ochranč zdraví 

při práci v dolech (č. 111/2001 Sb. m.s.).

Za celu dobu trvania MOP přijala a ratifikovala Československá republika. 

Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativna republika 

a Česká republika viac ako 70 úmluv.

Mezinárodní doporučení nemajú závaznú podobu, níe je nutné ich ratifikovat’. 

Tieto ..doporučení“ váčšinou konkretizujú metody, ktorými je možné dosiahnuť ciele 
alebo normy stanovené úmluvami.

Zmyslom MOP je prijímaníe a presadzovaníe medzinárodných pracovných 

Štandardov, ktoré sú přijímané vo formě úmluv ako medzinárodných dohod, ktoré 

stanovujú najma ciele štátnej politiky BOZP a pracovné normy, protokolov 

a doporučení, ktoré vačšinou konkretizujú metody, ktorými móže stát dosiahnuť 

stanovených cieFov a týkajú sa predovšetkým slobody združovania, politiky 

zaměstnanosti, pracovných podmienok. BOZP. sociálneho zabezpečenia a ďalšich 

otázok.

4.5.2 Úmluva č. 155 o bezpečností a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí

Jednou z najzávažnejších úmluv MOP je Úmluva o bezpečnosti a zdraví 

pracovníků a o pracovním prostředí č. 155 (ďalej len „Úmluva“), ktorá bola přijatá dňa 

23. juna 1981 na 67. zasadant generálnej konferencie MOP. Ratifikácia Úmluvy
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Československou socialistickou republikou bola zapisaná dna 2. decembra 1988 

generálnym riaditeťom .Medzin úrodné ho úřadu práce. Podl'a svojho článku 24 odst. 3 

Omluva vstúpila pre Československou socialistickou republiku v platnost' dňom

2. decembra 1989 a bola publikovaná v Sbírce zákonů pod č. 20/19S9 Sb~

Úmluva má eelkom 30 článkov a je rozčleněná do piatich Častí, kde v úvodných 

čiánkoch je stanovené, že Úmluva sa vztahuje na všetky odvctvia hospodárskej činnosti 

a že členský štát, ktorý ju ratifikuje móže po prerokovaní s reprezentatívnymi 

organizáciami zamestnávatelov a pracovníkov ciastočne alebo úplné vyňat’ určité 

odvet via hospodárskej činnosti, ako napr. lov ryb. Vzhťadom k tomu, že Česká 

republika je vnútrůzemským štátom, sa tieto výnimky neaplikovali. Podstata týehto 

úvodných ustanoveni je aplikovaná v ustanoveni § 101 odst. 1 ZP ako základná zásada 

BOZP a v ustanoveni § 102 odst. 1 ZP.

Druhá časf Úmluvy zakotvuje hlavné oblasti a zásady vnútroštátnej politiky 

bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, opatrenia na úrovni národnej i úrovni 

podnikov. Upravuje právo zamestnancov na BOZP a zlepšovanie pracovného prostredia, 

ku ktorému má prispievať Stát vy-pracovaním příslušných zákonov a predpisov a ich 

dodržiavanie kontrolovat’ prostredníctvom mšpekcie práce. Naplnenie tohto cieřu sa 

uskutočňuje predovšetkým programom Národná politika BOZP, o ktorej pojednávám 

špecifickejšie nižšie v tejto diplomovej práci a na ňu nadvazujúce Akčné programy 

BOZP. ktoré vlády prijímajú od roku 2000.

V praxi je z tretej časti Úmluvy najvýznamnější článok 13. pod!’a ktorého má byť 

pracovník, ktorý nevykonal prácu, o ktorej mal důvodné za to, že bezprostředné a vázne 

ohrožuje jeho život alebo zdravie, v súlade s vnútroštátnymí podmienkami 

a zvyklosťamt a chráněný před neos pra vedl niterným i dósledkami, a to je realizované 

v §106 odst. 2ZP.

Posledná hlava Úmluvy sa venuje opatreniam na úrovni podnikov, z ktorých 

možem zmienif napr.: používáme chemických, íyzikálnych a biologických ČinitePov 

a  látok, ktoré neohrozujú zdravie zamestnancov alebo poskytovaníe vhodných 

pracovných odevov a ochranných pracovných prostriedkov, aby sa predchádzaío 

ohrozeniu vyvolanými pracovnýrm úrazmi alebo škodlivým účin kom pre zdravie.

Česká republika podávala správu o plnění tejto Úmluvy do Ženevy v roku 2005.
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5. Úloha Státu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

5.1 Národná politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vČeskej 

republike

V súlade s čl. 4 odst. 1 vyššie zmienenej Úmluvy MOP č. 155 má každý Členský 

Stát s prihíiadnutím k vnútrostátnym podmienkam a zvyklo stiam uskutečňovat" 

a pravidelné vyhodnocovat’ celková vnútroštátnu politiku týkajúcu sa bezpečnosti 

a zdravia pracovníkov a pracovného prostredia.

Národná politika BOZP bola připravená týmom odbomíkov založenom na 

tripartitnom základe. Po dosiahnutí z hody bola předložená vládě ČR. ktorá ju přijala 

a schválila svojím Uzttesením č. 475 zo dna 19. mája 2003. Tento dokument vyjadřuje 

volu najvyšších výkonných orgánov Státu zaistiť podmienky pre zachovanie maximáíncj 

pracovnej kapacity pracovnej sily v rámci udržatelTiého sociáíneho a ekonomického 

rozvoja tak. aby bola zaisíená v danom prostředí čo najvyššia celková výkonnost’ 

ekonomiky a přitom boío naplněné ústavné právo v čl. 28 LZPS -  na uspokojivé 

pracovité podmienky.

Hlavným cicfom politiky je predchádzaf úrazom a iným poškodeniam na zdraví, 

ktoré vznikajú v dósledku alebo v súvislosti s prácou. Zmyslom je teda ur&iť možnosti 

a nástroje potřebné k dosiahnutíu uspokojivého stavu v ochraně pracovníkov 

a pracovného prostredia. Politika má vymedziť příslušné úlohy a povinnosti štátnej 

správy, zamestnávateťov, zamestnancov a iných zúčastněných osob s prihliadnutím ku 

stavu vnútroštátnej legislativy.

Na Národnú politiku BOZP nadvazuje Národní akční program, ktorý vvtvára 

lepšie podmienky k zlepšovániu úrovně v oblasti BOZP v Českej republike.

Ciele, ktoré sú súčasťou Národnej politiky BOZP, uvádzam v Prílohe č. 2 tejto 

diplomovej práce.9

Srov. viz.: PETRU P,. TOMEČEK M., Prevence a řízení rizik z hlediska bezpečnosti práce. I. vydání, 
Verlag, Dashofer. 2001, část 2. díl 5. kapitola 2, s. 1-4
Niektoré z týchto eiďov boli v medziobdobí realizované, a tonapr. zákonem č. 251/2005 Sb., zákonom 
č. 253/2005 Sb.. atd.
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Cielom vlád a ich organizaci] je zlepšeme BOZP za účelom zniženia nákladov 

spoločnosti vynakládaných na poškodenie zdravia a chorob a zároveň zvýšenie 

konkurencieschopnosti a výhodnosti na národnej úrovni. Prostředníctvom BOZP sa dá 
zvýšit' produktivitu:

znižemm počtu osob. ktoré odchádzajú předčasné do dóchodku alebo nemůžu 

pracovat' v důsledku poškodenia zdravia alebo choroby,

- znížením nákladov na zdravotnú a sociálnu starostlivost’ v případe poškodenia 
zdravia a choroby,

- zvýšením schopností 1’udí pracovat' vďaka zlepšenia ich zdravia,

- zvýšením produktivity prostredníctvom stimulácie účinnějších pracovných metod 
a technologií.

Pozorovanie dokazuje, že jak zdravie jedinca, tak zdravá spoločnosť ako celok sú 

produktivnejšie. V nemeekej štúdii zaoberajúcej sa trhom práce sa zistilo, že poškodenie 

zdravia znižuje o 6% pravděpodobnost’, že daná osoba zostane zaměstnaná na plný 

úvázok a zdvojnásobuje možnost’, že přestane úplné pracovať. V štúdii Generátneho 

naditelstva pre zdravie a ochranu spotrebiteFa Európskej komisielu sa zistilo, že „pri 

rovnosti všeíkých o statných podmienok by o páť rokov dlhšia priemerná dížka života 

zaisíila krajině o 0,3% až 0,5% vyšší medziročný rast HDP“. Štúdia Zaměstnanost’ 

zdravotně postihnutých osob v Európe v roku 2002L'U ukázala, že u 18,4% osob súvísia 

příčiny dlhodobých zdravotných probtémov alebo zdravotných postihnutých s prácou.

Rozsiahla výskumná Činnost’ a veFké množstvo případových štúdii jednotlivých 

spoločnosti ukazujú, že BOZP móže povzbudit’ produktivitu mnohými sposobmi, 

atonapr.: zlepšením produktivity zdrojov prostredníctvom obmedzenia plytvania, 

produkciou kvalitnějších výrobkov, nabádanie fíriem k hFadaniu produktivnějších 

pracovných metod z důvodu nahrádzania zastaraných pracovných postupov novými, 

či podporou výměny starších a menej produktívnych technologií a zariadení. * li

5.2 Národná ekonomika a bezpečnost’ a ochrana zdravia pri práci

Prispcvok zdravia k ekonom ¡ke v Európskej únjí 
(h t tp://a\ eu r opa.euhea lth/ph_over ví ew/Doeuments/heal th_economy_en.pdf)

li tip pp. eurost at. cee. eu. intc ach o IT Y_0 F FPUB, KS-NK.-03-026ÍĚN/K.S-NK-03-Í12Ó-EN.PDF
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6. Prevencia rizik

Základný právny princip BOZP. prevencia rizik, je vyjádřený v § 102 ZP. 

Deímicia tohlo pojmu je obsiahnutá v § 102 odst. 2 ZP a vyplývá z něho, že „prevenci 

rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a jiných předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatřeni zaměstnavatele, které mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstraňitelných 
rizik."

Táto definícia bola do ZP převzatá prianto z článku 3 písm. d) Rámcové 

směrnice 89/39Í/EHS.

ZP preto zameslnávateFovi priamo ukládá povinnost’ vytvárať podmienky pře 

bezpečné, nezávadné a zdravíe neohrozujúce pracovné prostredie vhodnou organizáciou 

BOZP a přijímáním opatření k prevencii rizik.

Pojem riziko bob do zákoníku práce vnesené euronovelou, tj. zákonom 

č. 395/2001 Sb.. Obecne je možné teda povedať, že rizikom je každá činnosť, ktorá by 

mohla zaměstnancovi spósobiť úraz alebo iné poškodenie zdravia, z čoho je možné 

vyvodit', že prevencia rizik sa chápe ako Činnosť zaměstná vatě Fa smerujúca k tomu, aby 

úraze v a iných poškodení na zdraví bolo na práčovi sku čo najmenej, nakoFko je možná 

len minimalizácia úrazovosti a poškodenia na zdraví, nie dosiahnutie nulového rizika.

Zákon sice nestanovuje postup, ako si má zaměstnáváte? počínat’ pri zaisťovaní 

bezpečného, nezávadného a zdraviu neohrozujúceho pracovitého prostredia, ponechává 

však vhodnost’ organizácie BOZP a prijímanie opatření k prevencii rizik výhradně 

samotnému zaměstnávátel’ovi v závislosti na Specifických podmienkach každého 

zaměstná vateťa.

ZP vo svojom ustanovení $ 102 požaduje po zamestnávaterovi, aby sústavne 

vyhZadával nebezpečné činitele a procesy pracovitého prostredia a pracovných 

podinienok a zisťoval ich příčiny a zdroje. Na základe tohto zistenia je zaměstnavatel’ 

povinný vyhfadávať a vyhodnocovat’ rizika a ďalej prijimať opatrenia k ich odstráneniu, 

tak aby boli respektované požiadavky ZP. nařízení vlády č. 178/2001 Sb„ a nařízení 

vlády č, 11/2002 Sb„

K tomu je zaměstnáváte? povinný pravidelné kontrolovat’ úroveň BOZP vo 

svojej firmě alebo společnosti, najma stav výrobných a pracovných prostriedkov.
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vybavenie praeovísk a úroveň rizikových faktorov pracovných podmienok. Ak nie je 

možné rizika odstrániť. ZP po zamestnávatefovi požaduje tieto rizika vyhodnotit’ 

a přijat’ opatrenia k obmedzeniu íeh pósobenia tak, aby ohrozenie zdravia zamestnancov 

bolo minimalizované. VyhPodáváme rizik při práci, ktoré v sebe zahrnuje identifikáciu 

nebezpečenstva a odhad rizika, tm  analýzu počtu a násíedkov, ktoré z něho vzniká, je 

najproblematickejšou Častou manažmentu rizik a v jeho rámci by málo dochádzať ku 

zrovnaniu skutečného stavu s optimálnym.

PodPa ustanovenia §102 ZP musí zaměstnavatel’ vychádzať zo všeobecných 

preventivných zásad, ktorými sú:

1) obmedzovanie vzniku rizik,

2) odstraňovaníe rizik u zdroja ich póvodu,

3) prispósobovanie pracovných podmienok potřebám zamestnancov s cíePom 

obmedzenia pósobenia negativných vplyvov na ich zdravie,

4) nahradzovanie fyzicky namáhavých práci novými pracovnými a technologickými 

postupmi,

5) obmedzovanie počtu zamestnancov vystavených pósobeniu rizikových faktorov 

pracovných podmienok prekračujúcich najvyššíe hygienické limity a ďalších rizik 

na naj nižší počet nevyhnutný pre zaistenie prevádzky,

6} nahradzovanie nebezpečných technologii, výrobných a pracovných prostriedkov, 

surovin a materiálov tnenej nebezpečnými alebo menej rizikovými v súlade 

s vývojom najno vších poznatkov védy a techniky,

7) plánovanie pri uskutočňovaní prevencie rizik s využitím techniky, organizácie práce, 

pracovných podmienok, sociálnych vzťahov a vplyvov pracovného prostredia,

8) přednostně uplatňovanie prostriedkov kofektívnej ochrany před rizikami oproti 

prostriedkom individuáínej ochrany,

9) uskutočňovanie opatření smerujúcich k obmedzovaniu úniku škodlivin zo strojov 

a zariadent.

10) tidefovanie vhodných pokynov k zaistení BOZP,

ZamestnávateF musí mať zabezpečené opatrenia pre případ zdolávania 

mimoriadnych události, ako sú havárie, povodně apožiare, iné vážné nebezpečenstva
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a evakuacie zamestnancov vrátane pokynov k za staven i u práce a k okamžitému 

opusteniu pracoviska a odchodu do bezpečia, pricom pri poskytovaní prvej pomoci 

spolupracuje so zariadením poskytujúcim pracovně lekársku starostlivost’.

ZaměstnáváteT je povinný zaistiť a určiť podlá druhu činnosti a veťkosti 

pracoviska potřebný počet zamestnancov. ktorí organizujú poskytnutie prvej pomoci, 

zaisťujú privolanie najma zdravotníckej záchrannej služby. Hasičského záchranného 

zbom Českej republiky a Policie Čcskej republiky a organizujú evakuáciu 
zamestnancov,

6.1 VyhPadávanie a hodnotenie rizik

KI’úČový význam hodnotenia rizik je stanovený v Rámcové směrnici Rady 

89/39WEHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci.

Zamestnávatelia majú obecná povinnost’ zaručit’ BOZP zamestnancov vo 

všetkých otázkách týkajúcich sa práce. Hodnotenie rizik zamestnavatelom umožňuje 

přijat’ opatrenía, ktoré sú potřebné pre ochranu bezpečnosti a zdravia ich pracovnikov. 

Tteto opatrenia zahrňujú predovšetkým predcbádzanie pracovným rizíkám, 

poskytovanie informácii a školenie pre zamestnancov a zavádzanie potrebnej 

organizácie a prostriedkov pre uskutočňovanie nevyhnutných opatření.

Hodnotením rizik sa teda rozumie posudzovanie pracovných rizik, ktoré vznikajú 

vdósledku nebezpečenstva na pracovislcu. Zahrnuje systematické skúmanie všetkých 

aspektov a zvažuje, čo by mohlo byť příčinou poškodenia zdravia alebo škody. To 

znamená identifikovat’ existujúce ohrozenie pri práci a vyhodnotenie rizik s ním 

spojených a určiť. aké opatrenia by mali byť učiněné k ochraně zdravia a bezpečnosti 

zamestnancov. V praxi to znamená prejsť praco visko a vyhl’adať možné zdroje 

nebezpečenstva. Nebezpečenstvom možu byť i samotné pracovně materiály, technické 

a strojně zariadenia. Je potřebné vziať v úvahu dlhodobé ohrozenie zdravia, ako je 

napr, vystavenie zamestnancov škodlivým látkám alebo hluku, tf každého 

nebezpečenstva je nutné identifikovat’ osoby, ktoré možu byť, či už priamo alebo 

nepriamo, vystavené ohrozeniu. Niektoré skupiny pracovnikov, ako pracovníci
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s oslabenou imunitou, zdravotně postihnuti aiebo mladiství pracovníci, můžu byť 

vystavení zvýšenému riziku,

Priebeh celého procesu hodnotenia rizik je možné rozdělit’ do niekoTkých 

krokov, ktoré popisujem nižsie.

6.1.1 Určeme rizik a ohrozených osob

Nebezpečenstvo je možné chápať ako zdroj potencionálneho poškodenia alebo 

situácie s potencionálnou možnosťou poškodenia alebo ujmy. či ako činitel’ (stroj, 

technoiógiu, systém práce, materiál, surovina, chemická látka) so schopnosťou spósobiť 

za určitých okolností škodu na zdraví člověka alebo jeho majetku.

Podstatou určenia rizika je teda identifíkácía nebezpečenstva, čiže proces 

zisťovania a rozpoznania, či nebezpečenstvo existuje adefínovanie jeho základných 

charakteristik. Pri identiftkácii je skúmaný každý prvok zvoleného objektu, zariadenia 
i Činnosti.

U každého nebezpečenstva je nutné zároveň identifikovat7 osoby, ktoré by mohli 

byť ohrozené pre jednoducbší postup určenia, ako dané riziko riadiť a určiť, ako by tieto 

skupiny osob mohli byť ohrozené, to znamená, k akému druhu poškodenia zdravia alebo 
úrazu může dójsť.

6.1.2 Vyhodnotenie rizik a ich zoradenie podl’a priorit

Vyhodnotenie rizik při práci je subjektivnou záiežitosťou, ktorá v sebe skrývá 

dve základné nebezpečenstva -  nadhodnotenie miery rizika a podhodnotenie miery 

rizika. Oboje je nežiaducim javom, nadhodnotenie z ekonomických dovodov 

a podhodnotenie z bezpečnostných dovodov, ktoré sa tiež vo svojich dosledkoch prejaví 

v ekonomiko firmy. Preto je důležité, aby vyhodnotenie rizik pri práci činila osoba 

s příslušnou kvalifikáciou a znalosťami. Pri vyhodnotení rizik sa uplatňuje niekoílco 

metod, ktoré je možné využit', a je opáť len na osobě, ktorá uskutočňuje vyhodnotenie. 

ktorú metodu zvolí. Musí však dodržať zásadu, že zvolená metoda musí odpovedať 

potřebám hodnotenej firmy a musí dostatočne a odpovedajúctm spósobom odrážať
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raiem jednotlivých identifikovaných rizik. K. najznámejším metodám patří metoda JBM 

(jednoduchá bodová metoda), BOMECH, Kittsova metoda či štvorcová metoda.12

V saniotnom ZP nie je priamo požadované, že o vyhledávaní a vyhodnotení rizik 

musí byť spisaný protokol, len povinnost' viesť o nich dokumemáciu. Avšak nepriamo 

sa dá jeho nutnost’ dovodit’ z požiadaviek kladených na zaměstná vatě Fa v oblasti 

spolupráce s odborovými orgánmi. V § 108 odst. 6 je zamestnávateFovi uložená 

povinnost' sprístupniť odborovej organizácíi a zaměstnancem pre oblast' BOZP doklady 

o vyhladávani a vyhodnotení rizik a k obmedzení ich posobenia na zamestnancov. Tiež 

musia byť o rizikách písomne informovaní zaměstnanci íného zaměstnávateFa, ktorí 

pracujú na spoločnom pracovisku ( § 101 odst, 3 ZP). Nemenej důležité je informovanie 

vlastných zamestnancov o výsledkoch hodnotenia a o opatreniach vzťahujúcich sa 

k výkonu ich práce, ale i k ich pracovnému miestu ( § 101 odst. 3 písm. f) ZP). Na 

vyhodnotenie rizik by mal teda nadvázovať dokument, ktorý bude hodnotit’, či plán bol 

účinné splněný a Či v súlade s ním bolo postupované,

6,1.3 Rozhodnutie o preventívnom opatření a jeho prijatie

Pře naplnenie základného cieFa manažraentu rizik pri práci musí na identifikáciu 

a vyhodnotenie rizik nadviazať stanovenie opatrenia k obmedzeniu posobenia rizik 

alebo v lepšom případe k ich vylúčeniu. Dalším krokom je teda rozhodnutie, ako rizika 

eliminovat’či kontrolovat’.

SpracovateF vyhFadama a vyhodnotenia rizík pri práci má oprávnenie opatrenie 

navrhnut', móže navrhnuté opatrenie zmeniť. alebo i rozhodnut’, že opatrenie realizované 

nebude, ale len zaměstnavatel’ ho móže stanovit’ zavázne.

Pri stanovení jednotlivých opatření sa uplatňuje akási hierarchia postupnosti a ich 

vhodnosti. V prvom řade třeba pristúpiť k možnosti vyiúčenia rizika tak, že sa odstráni 

nebezpečný Činitel’ alebo zdroj rizika, resp. bude nahradený iným -  bezpečnějším. 

V případe, že to nie je možné, hFadá sa spravidta riešenie v oblasti expozic ie. Taktiež 

norma ČSN OHSAS 18001 z marca roku 2008 požaduje pri znižovaní rizika použit'

: Blíže viz. NEUGE BAUER T„ Vyhledávaní a vyhodnoceni rizik v praxi. ASPt, Praha: 200S, s. 43
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obdobná hierarchiu, a to konkrétné prostredníctvom odslránenia, nahradenia, 

technických opatření, značcnia, varovan 1a či technických opatření a poinocou OOPP.1’

Pře úplnost’ musím uviesť, ako som už vy.ššie spominala, že zaměstnávátef je 

povinný tiež přijímat’ opatrenia pře případ zdolá v a ni a mimoriadnych událostí. Opatrenia 

musí prispósobovať nieniacim sa skutočnostiam. kontrolovat’ ich účinnost' 

a dodržiavanie a dbať na zlepšován i e pracovitých podmienok.

Rovnako ako při ovcreni správnosti vyhl’adania a vyhodnotenia rizik, tak i pri 

posúdeni vhodnosti opatřeni, móžem dojsť k závěru, že nie je možné dosiahnuť stav 

vhodnosti v plnej miere, nakoFko vhodnost’ stanovených opatření sa může posudzovať 

z viacerých hradísk. napr. z po hladu zásady prevencie, z pohladit zníženia miery rizika, 

z ekonomického pohl’adu, ako i z pohledu vplyvu na pracovisko.

6.1.4 Siedovanie účinnosti navrhnutých opatření

Ak má vyhodnoteuíe rizik slúžif k riadeni rizik, je nevyhnutné ich po určitom 

časovom období zopakovat’, pretože rizika sa v důsledku zmien výrobných technologií, 

zamestnancov, vonkajšich vplyvov neustále menia. K takémuto novému vyhťadaniu 

a vyhodnoteniu rizik by málo dójsť vždy, keď doehádza k takému zásahu do pracovného 

prostřed ia, ktorý by mohol zmeniť vnímanic rizika na pracovisku.

Podstatnou súčasťou opátovného vyhodnotenia rizik je zistcnie, ktoré rizika 

pri bud li a ktoré sa naopak už nevyskytujú. teda zistcnie, či mieru rizik z minulého 

vyhodnotenia v důsledku nových informách* a technologií nie je možné znížiť. Na toto 

zistenic nadvázuje stanovenie nových opatření, Tiež staré opatrenia je nutné preveriť. 

a to z pohladu, či boli realizované a či priniesli předpokládané zníženie rizik na 

pracovisku.

] ’ 111 íže viz, NEUGFBAUER T.. Vyhledáváni a vyhodnoceni rizik v praxí, ASPI, Praha: 300ÍÍ. s. 51-53



7. Bezpečnost’ a ochrana zdraví pri práci v zákone č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

S chladem na vstup Českej republiky do EU. dňa 1. mája 2004, sa harmonizácia 

právního řádu s právem ES dotkla tiež úpravy BOZP. Základnou právnou normou, ktorá 

stanovovala pravidla pre oblast' BOZP, bol zákoník práce, uvedena v části druhej. hlavě 

piatej ,,Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ pod § 132 až 138. Povodná úprava

nevyhovovala spoiočensko-ekonorníckým podmienkam tej doby apreto sa pristúpiío na 

změnu v systéme praeovného práva a vytvorenie nového pracovného kodexu.

K. podstatnej zmene v právrtej úpravě BOZP došlo v rámci ZP. Spolu s týmto 

zákonom bolí schválené ďalšie štyri zákony, konkrétné sa jedná o zákon 

č. 264-2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, 

zákon č. 309/2006 Sb., tj. zákon o BOZP, zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištěni 

zaměstnanců a zákon č. 267/2006 Sb„ o zrněné zákonů souvisejících s přijetím zákona 

o úrazovém pojištění.

Navrhovaná práv na úprava nmla za následok, že niektoré ustáno venia boli zo 

zákoníku práce přesunuté do ZP. V ZP zakotvila najma prevencia rizik, povinnosti 

zamestnávatePov, práva a povinnosti zamestnancov, OOPP a pracovně úrazy. Ostatně 

záležitosti BOZP boli převedené do zákona o BOZP.

O jednotlivých ustanoveniach ZP vzťahujúcim sa k problcmatike BOZP 

pojednávám stručné nižšie v tcjto kapitole diplomovej práce,

7.1 Povinnosti zaměstnávátePa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci

Zamcstnávaterovi sú vo vzťahu k zaměstnancovi v § 103 ZP taxativně 

vymedzené povinnosti, ktoré významné zasahujú do výkonu práce všeíkých alebo 

určených skupin zamestnancov.

Zamcstnávatel’ nesmie připustit', aby zaměstnanec vykonával zakázané práce 

a práce, ktorých náročnost’ neodpovedá jeho schopnostiam a zdravotnej spósobilosti. 

Ďalšou z povinností zaměstnáváte Pa je informovat’ zamesínanca, do akej kategorie ním 

vykonávaná práca je zavaděná. Zaměstnancovi musí byť oznámené, aké lekárske
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prehliadky a aké vyšetrenia sú nutné s ohradom na charakter vykonávanej práce, kíoré 

zdravotnické zariadenie poskytuje pracovně lekársku starostlivost’. Zaměstnává tel’ má 

informovat’ zamestnancov i o rizikách z hfadiska BOZP a o přijatých opatřeniach. To sa 

týká i zamestnancov agentur práce, atebo tých, ktori pracujú na dobu určítú či 

zamestnancov iného zaměstnavatele. Ďalšie povinnosti sú vlastně len niektorým 

skupinám zamestnancov, ako sú těhotné ženy a pod,.

Medzi ďalšie povinnosti patři i zaistenie dodržiavania zákazu fajčenia na 

praeo viskách podlá zákona č. 379/2005 Sb. a poskytnutie prvej pomoci.

7.2 Povinnosti zamestnávatefa pri pracovnich úrazoch a chorobách 
z povolania

Vďkú změnu zaznamenalo ustanovenie § 105 ZP. Prvou změnou je odlišná 

definieia pojmu „pracovný úraz” v porovnaní so zákoníkem práce, kde sa kládol doraz 

na ío. že úraz vyšetřoval vždy zaměstnavatel' postihnutého zamestnanca a to i vtedy, keď 

sa úraz stal na pracovisku iného zaměstná vatě l’a. V súcasnej době platí, že 

zaměstnavatel/ v priestoroch ktorého alebo na pracovisku kíorého došlo k úrazu 

cudzieho zamestnávatera, musi uskutočniť vyšetrovanie příčin a okolnosti vzniku úrazu.

Druhou zásadnou změnou je samotný pojem „pracovný úraz”. Definovat* 

pracovný úraz je možné jak podfa § 3SO ZP, tak podfa zákona č. 266/2006 Sb., 

o úrazovém pojištění, kde sa pracovným úrazom rozumie „poškození zdraví nebo smrt, 

které byli zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým 

a násilným působením vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly při plnění pracovních 

úkolů, nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se též považuje úraz, který 

zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.“ 14

Táto definieia vychádza zo starých bezpečnostných predpisov a konštantnej 

judikatury, v ZP je úplné nová, zákoník práce ju neobsahoval. Z póvodnej definicie 

vyplývalo, že pracovným úrazom je každé poškodenie zdravta zamestnanca, ku ktorému 

došlo nezávisle na voli zamestnanca krátkodobým, náhlým a násilným posobentm 

vonkajších vplyve v bez ohladu na to. či sa tak stalo při plnění pracovitých úloh.

14 PAVELKOVA L.. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi, Praha 2007, s. 335
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Treťou podstatnou změnou je odst. I ustanovenia § 105 ZP, ktorý stanovuje 

povinnost’ zaměstná vatě l’a, u ktorého došlo k pracovně mu úrazu obeznámit’ bez 

zbyt očně ho odkladu zaměstná vatě Ta zraněného zamestnanca a umožnit’ mu úéasť na 

objasnění příčin a okolnosti vzniku praeovného úrazu a zoznámiť ho s výsledkami tohto 

objasnenia. Vykonáváním predpisom k tomuto ustanoveniu je zákon č. 494/2001 Sb..

Naďatej platí, že záznam o úraze sa spisuje len v prípadoch, keď došlo ku 

zranému zamestnanca s pracovnou neschopnosťou dlhšou než tri kalendářně dni alebo 

k úmrtiu zamestnanca, a že ho spisuje zaměstnavatel’ poškodeného zamestnanca. 

V ostat ných prípadoch sa úrazy evidujú v knthe úrazov u zaměstnáváte fa. Tým sa 

dosiahlo toho, že je česká evidencia pracovných úrazov konformná sevidenciou 

pracovitých úrazov vedenou v rámci ES (tzv. Eurostat).

Zamestnávater teda musí evidovat’ všeíky pracovně úrazy, a to i tie, ktoré sa 

javia z počiatku ako úrazy s krátkodobou pracovnou neschopnosťou alebo úrazy, 

ktorých následkom nebude vůbec vystavená neschopenka k práci, lebo sa nikdy nevie 

vopred, či sa zdravotný stav zamestnanca nezhorší a dodatečné mu nebude vystavená 

neschopenka na dobu dlhšiu než tri kalendáme dni. Zápisy obsiahnuté v knihe úrazov sa 

nehlásia orgánom inšpekcie práce, nie sú obsiahnuté vnárodnej štatistikc pracovných 

úrazov.

Vefký význam v oblasti chorob z povolania zohráva vyhláška MZ 

Č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává 

seznam zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve zněni pozdějších předpisů.

7.2.1 Pracovně úrazy

Európska komisia dna 21, júla 2007 zveřejnila novů stratégiu na úseku BOZP na 

obdobie rokov 2007-2012. V nej potvrdila, že prvořadým ctďom strategie ES v BOZP 

je  neustále znižovanie pracovných úrazov a chorob z povolania.

V rámci sledovaného obdobia by málo byť výsledkom zníženie výskytu 

pracovných úrazov v rámci EU o přibližné 25% na každých stotisíc pracovníkov. Za 

účelom zniženia úrazovosti v rámci EU do roku 2012 sa základným pilicrom pře 

dosiahnutic cicfov strategie ES stává rozvoj a uplatňovanie národných strategií 

v členských štáloeh EU. Ak má byť dosiahnutie zlepšenie, ak ide o obmedzenic
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pracovitých úrazov a chorob z povolania, kloré by boto merateťného charakteru, je 

nevyhnutné kombinovat' právně předpisy a nariadenia s ďalšimí opatreniami ako je 
napr. sociálny dialog.

V rámci novej strategie je tak pozornost’ věnovaná najma malým a středným 

podnikom, v ktorýeh dochádza k 82% všetkých pracovitých úrazov a 90% smrterných 

praeovných úrazov.

7.2,2 Statistický přehrad smrtďnej pracovnej úrazovosti v krajoch Českej 

republiky

Počet smrterných praeovných úrazov v Českej republike v roku 2009 klesol 

oproti roku predchádzajúcemu o 69 prípadov. Smrtelná pracovna úrazovost’ v krajoch 

Českej republiky v roku 2009, vyjádřená hodnotami ukazovatďov (počtem prípadov 

a jeho pere entuá lny m přepočítáním vzhladom k celkovému počtu smrterných prípadov) 

snrnd nej pracovnej úrazovosti, je dokumentovaná v grafe Č. 1. V grafe č. 2 sú uvedené 

tieto ukazovátek v krajoch Českej republiky za rok 2008,

Z porovnania jednotlivých grafov je zřejmé, že k najviičšíemu poklesu počtu 

smrterných úrazov v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v Prahe. Jihočeském kraji, 

Ústeckém kraji a Jihomoravském kraji. Ukazovatele přibližné na rovnakých hodnotách 

sú v Libereckém. Plzeňském a Středočeském kraji a len v dvoch krajoch došlo k nárastu 

týchto ukazovatelov, a to v Karlovarském kraji o 1 případ a Zlínském kraji cel kom 

o 5 prípadov.

NajvačŠi pokles bol zaznamenaný v Prahe a to o viac ako polovicu, tj. takmer 

o 52% (počet prípadov).

Analýza smrterných praeovných úrazov, ku ktorým došlo v Českej republike 

v roku 2009 u v roku 2008. vychádza z dát uložených v databáze smrtelných 

praeovných úrazov, ktorý udržuje Výskumný ústav bezpečnosti práce. Ku stanovému 

ukazovatelov som použila údaje zo statistického zisťovania Českého statistického úřadu 

„Pracovní neschopnost pro úraz a nemoc v ČR“.15

littp:/ www.bozpmlb.czi knihovna-bozp chámu clanky/statisiika_piLpu2()0í!.smrkG8.IUml 
http: w\v w. bozp in fo. cz/k n ih o vn a- bozp/ci t a rna/cl an ky/s ta ti sti ka_pu puŽOOT. spii. hrai I 
hltpr/Avvfw.czso.czk-su 20()9edicniplan.nsťpubl/33<)5-09-za_ro)c_2009 
http:. wv w. c zso. cz' csu/2 OOKed i cn i pí a n . ns Cp ub I '3305-08- za_rok_2008
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Graf. č. 1.: SmrťeFná pracovna úrazovost’ v krajoch Českej republiky v roku 2009

Praha; 11, ¡0,5%
Moravskoslezský; 21, 20%

Zlínský; 8; 7,6%

Olomoucký; 6; 5,7%

Jihomoravský; 6; 5,7%/

Vysočina; 4; 3,8% 

Pardubický; 8; 7,6%

Středočeský 12; 11,4%

Jihočeský; 2; 1,9%

Plzeňský; 6; 5,7%
Karlovarský; 3; 2,9%

Ústecký; 14; 13,3%

1 Liberecký; 1; 1,0% 
Královéhradecký; 3, 2,9%

Graf. č. 2.: SmrtePná pracovitá úrazovost’ v krajoch Českej republiky v roku 2008
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7.2.3 Choroby z povoJania

Niektoré pracovně činnosti bolí od nepamati spájané s významným rizikom 

poškodenia ¡’lidského zdravia. V súvislosti so změnami výrobního spůsobu přestali byť 

mnohé rizikové práce uskutečňované, niektoré sa však vyskvtujú i v súčasnosti a nové 

sa stále objavujú. Súčasná společnost’ 5i však nemóže dovolit' nečinit7 určité činnosti, 

ikeď je o nich známe, že možu viesť alebo vedú k poškodení Tudského zdravia. 

V súvislosti s tým je preto nutné činiť opatrenia, ktoré znižajú nepriaznivé zdravotně 

následky rizikových pracovných činností na únosná mieru.

Medzi profesionálně poškodenia zdravia patria i choroby z povolania. Význam 

to lito spojení a móže zvádzať k dedukcii. ze pod tento pojem je možné zahrnovat’ všetky 

ochorenia, ktoré vznikajú alebo sa zhoršujú v súvislosti s prácou alebo praeovným 

prostředím. Toto Široké poňatie skór odpovedá pojmu ..nemoci spojené s prácí“, ktorý 

však nic je v Českých právnych predpisoch zakotvený.

V zmysle ZP. zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemoci 

z povolání, ve znění pozdějších předpisů, považujeme za ne choroby vznikajúce 

nepriaznivým působením chemických. íyzikálnych, biologických alebo iných 

škodlivých látok alebo akútne otravy vznikajúce nepriaznivým působením chemických 

íátok. ak sú uvedené v zozname chorob z povolania,16

Choroby z povolania představuji) jeden zo zdravotně, spoločertsky t ekonomicky 

najzá vážnějších dosledkov expozic ie rizikovým faktorem) práce a pracovných 

podmienok. Výskyt a z loženi e chorob z povolania sú monitorované v Národnom registre 

chorob 1. povolania na „Centre pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu“.

7.2.4 Základné zásady prevencie chorob z povolania

Podstatou opatřeni za účelom zlepšenia zdravoíného stavu je dosiahnutie 

priaznivého ekonomického efektu, ktorý súvisí s udržiaváním alebo zvýšením 

pracovitého potencionálu zamestnancov aobmedzením nákladov spojených

^ viz.: HRNČÍŘ E., Prevence nemocí z povoláni. 1. vydáni, Stárni zdravotní ústav. Praha, 1999, s.6
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s existenciou určitej choroby a jej liečbou, a mikroekonomického efektu, ktorý spočívá 

vpredlžovaní dlžky života a v zlepšení jeho kvality. Je zřejmé, že najvacSí priaznivý 

zdravotnicky efekt, vzhladem k vynaloženým prostriedkom a námahe prináša 

uskutocňovanie opatření preventivného charakteru.

Vzhladom k Stádiu vývo j a ochorenia, na ktoré majú preventivné opatřen ia 

posobiť. rozlišujeme prevenciu primárnu, sekundámuaterciámu.17

V pracovnom lckárstve sa preventivné opatrenia členia do Štyroch základných 

skupin a to nu: opatrenia technologické a technické, organizačně, opatrenia spočívajúce 

v používaní OOPP a uskutočňovanie preventivných lékařských prehliadok, z ktorých 

významné postaveme zastávajú technické opatrenia.1’' Posledně spomínané opatrenia 

spočívajú v presadzovaní tých výrobných technologií, ktoré prinášajú čo najmenšie 

zdravotně riziká a v záměně starých technologií za bezpečnejšie tak, aby expozícia 

škodlivým vplyvem bolačo najmenšia.

73  Osobné ochranné pracovně prostrledky

V súvixlosti s prevenciou rizik platí zásada, že ak sa nedajú riziká odstrániť, 

je zaměstnavatel’ povinný ich vyhodnotit’ a přijat’ opatrenia k obmedzeniu ich působenía 

tak. aby ohrozenie bezpečností a zdrav i a zamestnancov bolo minimalizované. Právě 

v tomto procese prevencie rizik v případe, keď nie je možné rizika odstrániť alebo 

dostat očně obmedziť technickými proslriedkami alebo opatřen iami v oblasti organizácie 

práce, vstupuje do popredia povinnost' zamestnávateťa poskytovat' zamestnancom 

OOPP.

ZP nie je jediným právnym predpisom. ktoré sa venuje úpravě poskytovaria 

OOPP. Dalším významným predpisom ohFadne tejto problematiky je nařízení vlády 

ě. 495/2001 Sb., kterým sc stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, myeich, čistících a dezinfekčních prostředků 

a nařízeni vlády č. 361 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdrávi při práci, 

které vo svojom ustanovení ¡j 8 bližšie upravuje poskytovanie ochranných nápojov

17 HAL PEŘIN. W., L.: lb e  role uf surveillanec in the hierarchy oť prevention. Am.J.índ.Med., 29, 1996, 
s. 321-323

S HRNČÍŘ L.. Prevence nemocí /  povolání. 1 - vydáni. Stárni zdravotní ústav. Praha. 1999, s. 6
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(Nápoje sa poskytuji k ochraně zdravia před účinkami záraze teplom a chladom. Přitom 

sa vychádza z přílohy Č. í „Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory', které 

jsou důsledkem nepříznivých mikroklimatických podmínek"', kde sú práce členeni do 

jednotlivých tried podlá celkového energetického výdaje) a venuje sa podrobnejšie 

jednotlivým rizikovým ťaktorom z pohiádu hygieny práce.

Ustanovenie § 104 ZP o OOPP, o pracovných odevoch a obuvi, o mycích, 

čistiacich a dezinfekčních prostriedkoch nie je oproti zákoníku práce poznamenané 

žiadnymi změnami. Toto ustanovenie transponuje európsku smemicu o mininiátnych 

požiadavkách na BOZP. Pojem mycie ačistiace prostriedky nedefinuje ani ZP, ani 

nařízeni vlády č. 495/2001 Sb.. nakofko ide o notoriety, ale obecne sa dá povedať, že 

mycími prostriedkami sa rozumejů všetky prostriedky, kíoré splňujú základné 

požiadavky očisty teía od škodlivých a iných znečisťujúcích látok, nečistot a prachu, 

ktoré pósobia na povTch těla a móžu vniknutím kožou do těla vážné ohrozit’ zdravotný 
stav zamestnancov.

V zmysle defmície pojmu OOPP sa jedná o prostriedky, ktoré musia chránit’ 

zamestnancov před rizikami, nesmú ohrožovat’ ich zdravte, nesmú brániť prí výkone 

práce a musia splňovat’ požiadavky stanovené zvláštnym predpisom.

PodFa ustanovenia § 104 ZP a prováděcího nařízení vlády č. 495/2001 Sb„ sú 

OOPP určené ktomu, aby sa ich používáním chránili zaměstnanci před rizikami, ktoré 

by mohli ohrozit’ ich život, bezpečnost’ alebo zdravie prí práci. Za OOPP sa tiež 

považuji! oděv alebo obuv poskytované zamestnancom v prostředí, v ktorom oděv alebo 

obuv podiieha při prácí mímoriadnemu opotrebeniu alebo znečistemu. Ochrannými 

prostriedkami však nie sú běžné pracovně oděvy a obuv, ktoré nie sú určené k ochraně 

zdravia zamestnancov před rizikami, ktoré ani zaměstnávátef svojím zamestnancom 

neposkytuje a ktoré nepodiiehajú pri práci tomuto mimoriadnemu opotrebeniu alebo 

znečisteniu, výstroj a vybavenie záchranných zborov aslužieb vykonávajúcich činnost’ 

podfa zviáštnych právnych predpisov, speciálně ochranné prostriedky používané 

v armádě alebo poriadkových a bezpečnostných silách, výstroj a vybavenie používané 

pri prevádzke na pozemných komunikáciách, športová výstroj a vybavenie, ochranné 

prostriedky určené pře sebaobranu a prostriedky pre zisťovanie a signalizovanie rizik 

a škodlivin na pracovisku.
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Lstanovenie § 104 odst. 2 ZP stanovuje povinnost' pře zaměstnavatelů 

poskytovat' zaměstnaně o m pracovny oděv aiebo obuv v prostředí, v ktorom podiiehajú 

mimoriadnemu opotrebeniu aiebo znečisteniu, Deíiníciu pojmu „mimoriadne 

opotrebeniu aiebo znečistenie“ však samotný ZP opoť nepodává a nie je obsiahnutá ani 

v nařízení vlády č. 495/2001 Sb,.

S ohfadom na ustanovenie íj 106 odst. 4 ZP by mai každý zaměstnanec pri práci 

používat' vhodný pracovny ode v a obuv, pretože i zo statistik pracovitých úraz o v je 

možné dokumentovat’, že v mnohých prípadoch pracovných úrazov bol jednou z příčin 

nevhodný oděv aiebo obuv zamestnanca. Zaměstnavatel’ by mal preto tuto otázku 

konzultovat' so zamestnancom už při samotnom uzavieraní pracovného poměru, resp. pri 

nástupe zamestnanca na konkrétné pracovisko. Zodpovednosť zaměstnávatefa za 

pracovně úrazy je objektivna a zaměstnavatel’ sa při vyšetřováni příčin pracovných 

úrazov nemóže vyvinúť skutočnosťou, že zaměstnanec mal na sebe nevhodné ošatenie. 

keď nepreukáže, že ho náležité nepoučil, aké oděvy aakú obuv by mal pri práci 

používat'.

Spo sob, podru ienky a dobu používáni a OOPP stanoví zaměstnavatel’ na základe 

početnosti a závažnosti vyskytujúcich sa rizik, charakteru a druhu práce a pracovisku 

a s prihliadnutim k vlastnostiam týchto ochranných prostriedkov. Pře hodnotenie rizik 

pre výběr a použitie ocltranných prostriedkov sa postupuje pod Ta přílohy č. I k nařízení 

vlády č. 495/2001 Sb. a pri vybere ochranných prostriedkov sa postupuje najma podl*a 

přílohy č.2 a č. 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,1'1 Ale sa však jedná o technické 

požiadavky na všetky OOPP, tak tie sú v súčasnej době upravené v prílohe č.2 nařízení 

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

prostředky. Tento předpis zaisťuje, aby vývozeovia a dovozcovi a OOPP v súlade 

s pravotu zemí ES poznali presne svoje povinnosti a dodávali na trh len také výrobky, 

ktoré splňujú požiadavky náležitej ochrany před rizikovými ťaktormi pracovísk a ptačí. 

CieFom týchto opatření je snaha o preventívnu ochranu spotrebiteFa před výrobkami. 

ktoré by mohli niektorými víastnosťami spósobiť váznu ujmu na zdraví aiebo ohrozit’ 

život Či majetek.

Srov. DANDOVÁ E., Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích, 2, aktualizované 
vydání. ASPÍ. Praha: 2008, s. 68
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7.4 Povinnosti zamestnancov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci

Základnou zásadou us táno ven ia § 106 Z P je právo zamestnanca na zaistenie 

.BOZP a na zrozumirefné informácie o rizikách jeho práce a informácie o opatreniach na 

ochranu před ich působením, V odseku 4 tohto ustanovenia je o bs i a hnuty 

demonštratívny zoznam povinností zamestnanca na úseku BOZP.

V ustanovení § 106 odst. 4 pístu e) ZP je stanovená povinnost’ pre 

zamestnancov nepožívat’ alkoholické nápoje a nezneužívat’ iné návykové látky na 

pracoviskách zaměstnavatel’.! avpracovnej době i mimo tieto pracoviská (napr, pri 

služobnej ceste) a nenastupovať pod ich vplyvom do práce. Zákaz je teda vymedzcný 

nielen časovo. ale i vecne. Zákaz požívania alkoholických nápojov sa vzťabuje 

i k mimopracovnej době vtedy, ak by ovplyvnenie alko ho lom mohlo přetrvávat’ až do 

nástupu do práce. Toto ustanovenie nadvázuje na ustanovenie § 103 odst. 1 písm. a) ZP, 

ktoré ukládá povinnost' zaměstnavatefovi, aby nepřipustil aby práca bola vykonávaná 

zamestnancom. ktorého výkon by neodpovedal jeho schopnostiam či zdravotnej 

spósobilosti. Stým súvisí ustanovenie § 106 odst. 4 písm. i) ZP, ktoré naopak ukládá 

povinnost' zaměstnancovi podrobit’ sa na pokyn příslušného vedúceho zamestnanca 

p tso mne určeného zaměstnáváte Tom. čí nic je pod vplyvom alkoholu alebo iných 

návykových látok. Súčasnou právncu úpravou sa tak vyriešila otázka systémovosti 

vymedzenia okmhu vedúcich zamestnancov, ktorí sú oprávnění menom zaměstná vat el’a 

dávať pokyn zamestnancom, aby sa podrobili vy šetře mu. či nie sú pod vplyvom 

alkoholu alebo iných návykových látok a to tak. že vedúci zaměstnanec može byť 

stanovený i v inom právnom předpise než v pracovnom poriadku, ako to bolo za 

platnosti zákoníku práce.

Napriek tomu sa vyskytujú pracoviská, kde sa při dodržaní určitých podmienok 

pitie alkoholu nezakazuje. Tento zákaz sa napr. nevztahuje na zamestnancov, u ktorých 

je  táto činnost’ súčasťou pracovnej náplně. Příkladné íde najma o degustátorov alebo 

zamestnancov pivovaru.
Medzi významné povinnosti zamestnancov spadá stanovenie zákazu fajčenia na 

pracovisku pre každého zamestnanca -  ťajčiara, na ktoroin vykonávajú prácu i nefajčiari. 

Poruše nie tejto povinnosti može byť považované za porušcnie povinnosti vyplývajúce
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zprávnych a ostatnýeh predpisov vzťahujůcich sa к zamestnancom vykonávanej práci 

a jeho důsledkem může byť vkoneěnom případe i ukončeme pracovného poměru 

výpoveďou danou zaměstnáváte Гот alebo okamžitým zrušením pracovného pornem, 

připadne může zaměstnavatel' uplatňovať i náhradu škody, ktorú mu zaměstnanec 

sposobí. Tejto problematike sa podrobnejšie venuje zákon č. 379/2005 Sb„ o opatřeních 

к ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

7.5 Učasť zamestnancov na riešení otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci

Podlá ustanovenia i; 108 ZP májů zaměstnanci právo zúčastnit' sa na neseni 

otázok sůvisiacieh s BOZP prostrednictvom příslušných odborových organizacií alebo 

zástupcov pre oblasť BOZP. Rozhodnutie je na samotných zaměstnance ch, čí toto právo 

budú realizovat’ svojou priamou účasťou alebo prostrednictvom vyššie spomínaných 
zástupcov.

Zákon tak stanovuje významné kolektivně právo zamestnancov paríicipácie na 

vytvárans podmienok bezpečnej práce, ktoré májů zásadný význam pre ochranu ich 

životov a zdravia. Táto právna úprava tak odpovedá požiadavkám směrnic EU, najiná 

Rámcové směrnicí 89/391 /EHS, o provádění opatření ke zvýšení BOZP, a tiež 

Článku 19 písm. a) Úmluvy MOP č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním 

prostředí.

Povínnosťou zaměstnávateťa je umožnit' týmto zástupcem alebo zamestnancom 

účast' na jednáníach týkajúcich sa BOZP, při kontrole BOZP a při školcniu. Odborové 

organizácie, zástupcovia pře BOZP a taktiež zaměstnanci, sú povinní spolupracovat’ so 

zaměstnáváte Tom k prevencii rizik aplniť všetky povinnosti stanovené právnymt 

predpismi a opatreniami orgánov, najmá SÚIP.

7.5.1. Zástupcovia pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zástupcovia pre oblasť BOZP sú zástupeami zamestnancov, ktori ich zastupujú 

s posláním, aby ich zamestnávateť informoval o zákonem stanovených otázkách atieto
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informácie potom postupuji! zamestnancom, alebo aby z poverenia zaměstnaně o v 

niektoré otázky konzultovali. Z tohto do vodu majú len práva, ktoré vyžaduji! sinem ice 

BS, teda právo na informácie podfa tj 279 Z? a právo na kortzultácie podfa § 280 ZP. 

Procedura voi’by a zániku iunkcie je upravená v § 281 až 285 ZP.

Zástupca pre oblast’ BOZP je výliodný najma pre toho zaměstnáváte fa, u ktorého 

neposobia odbory, pretože potom nemusí plniť povinnosti vyplývajúce z práva na 

informácie a prejednávanie voči každému zaměstnancovi zvlášť.

Zaměstnanci však vScŠinou dávajú prednosť zastupovaná! svojích záujmov 

odbormi, a to vzhfadom k Širsiemu rozsahu práv, ktoré sú odborovým organizáciám 
přiznané v ZP.

7,5.2. Odborové organizácie

Právo slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich hospodářských 

a soeiálnych zaujmuv je ako jedno zo základných práv člověka garantované 

predovšetkým v článku 23 odst. 4 VDLP a ďalej v článku 27 odst. 1 LZPS.

Odborové organizácie sú upravené jednak zákonem č. 83/1990 Sb,. o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů a jednak v § 320 a nasledujúcich v ZP.

Sohťadom na jednotná terminologii, používá ZP vo vzfahu k odborom novů 

terminológiu a zavádza pojem „odborová organizace", ktorý nahradil pojem „příslušný 

odborový orgán" predošlého zákoníku práce. S výnimkou § 320 ZP, kde sa zachoval 

pojem „příslušný odborový orgán", odůvodněnu tým, že v tomto případe ide 

o oprávnenie odborových organizaci! zúčastnit* sa legislatívnych práci, kde toto 

oprávnenie je vyhradené pre najvyššíe odborové orgány, zachovává ZP tuto jednotná 

terminológiu.20

Podlá íj 322 odst. 1 ZP majú odborové organizácie právo vykonávať kontrolu 

nad stavom BOZP u jednotlivých zaměstnáváte lov. Za týmto účelom majú najma právo 

kontrolovat1, ako zaměstná vatě lia plnia svoje povinnosti v starostlivosti o BOZP, či 

sústavne vytvárajú podmienky bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti práce, 

hospodáreníe zaměstnáváteí’ov sOOPP, kontrolovat1, či zaměstnavatelia riadne 

vyšetřuji! pracovně úrazy. Ďalej majú odborové organizácie oprávnenie požadovat1

BULLETIN Č.3, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, 2.4,2007, s. 21
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závazným pokynom po zamestnávateFovi odstránenie nedostat kov v prevádzke na 

s troje eh a zariadeniach.

Odbory majú právo kontroloval’ ako sa zaměstnavatelia starajú o BOZP svojich 

zamestnancov a za týmto účelom vstupovat’ na pracovisko zaměstná vale Fa a vyžadovat’ 

od vedúcieh zamestnancov potřebné informací e.

Zaměstnavatel’ jc povinný po dohodě s odborovou organizáciou minimálně 

jedenkrát ročně organizovat’ previerky BOZP na všetkých pracoviskách a zariadeniach 

zaměstná vatě Fa a zistené nedostatky odstraňovat’. Pri týchto previerkacb je daná 

bezprostředná příležitost’ oboznámiť zaměstná vatě Fa pripomienkami vzťahujúcimi sa 

k vylepšen i u praeo viska, aby práca bola bezpečnější a a aby sa eliminovali rizika 

případných úrazov.

ZamestnávateF je ďalej povinný odborovým organizáciám a zástupcom pře 

oblast’ BOZP zaistiť školenie a plniť ďalšie zákonom uložené povinnosti potřebné pře 

ríadny výkon fiinkcie, a to na vlastně náklady.

ZamestnávateF je povinný umožnit’ odborovej organizácii predntesť svoje 

pripomienky pri kontrole orgánov, ktorým přináleží výkon ínšpekcie práce.

Kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a pravidiel považovat' za 

súčasť obhajoby hospodářských a sociálnych záujmov zamestnancov, ěo je hlavnou 

úlohou odborových organizácii. V oblasti BOZP, ktoré sa bezprostředné dotýká života 

a zdravia zamestnancov, by mafi mať zaměstnanci (a teda i organizácie vystupujúce ích 

menom) možnost’ upozornit’ zamestnávatďa na existuj úce nedostatky a to i na základe 

viastných poznatkov a spósobom čo najrýchlejším, Ustanovenie § 322 odst. 1 ZP sa dá 

preto chápat’ i ako realizáciu základného práva zamestnancov na uspokojivé pracovně 

podmienky v zmysle či. 28 LZPS.: '

viz: Nález ÚS i. 116 200íi Sb,. ve vře i zrušení některých ustanoveni zákoníku práce
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8. Štátny dozor v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

SOD nad bezpečnosťou pri práci upravoval zákon č. 174/1968 Sb., o státním 

odborném dozoru nad bezpečnosti práce. Jednou z najvýznamnějších zmien v oblasti 

bezpečnosti práce vo vztahu ku kontrolám uskutečňovaným zo strany Státu, bolo 

zrušenie velTcej časti zákona č. 174/1968 Sb. a nadobudnutie dňom 1. júla 2095 

účinnosti zákona č. 251/2005 Sb.. o inspekci práce (ďalej len „zákon o inspekci práce“), 

keď Poslanecká snemovňa přehlasovala veto prezidenta republiky a v opakovaném 

hlasovaní dňa 14. já na 2005 schválila tento zákon.

Do přijatia tohto zákona vykonávali Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou 

práce, nad bezpečnosťou prevádzky technických zariadení a nad dodržiavaním 

stanovených pracovitých podmienok orgány SOD, ktorými bolí ČÚBP a jednotlivé 

inspektoráty bezpečnosti práce. Zákonom tak došlo ku zrušeniu ČÚBP a jemu 

podriadených inšpektorátov práce a zriadenEm správných úradov ako SUIP a osem 

oblastních inspektorátů práce, ktoré s výnimkou hlavného města Prahy a Středočeského 

kraje budu vykonávat' kontrolu vždy pre dva kraje.

Zákon upravuje zriadenie a postavenie orgánov inšpekcie práce ako kontrolných 

orgánov na úseku ochrany pracovných vzťahov, pósobnosť a příslušnost’ orgánov 

inšpekcie práce, práva a povinnosti pri kontrole a sankcie za porušeníc stanovených 

povinností.

8.1. Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV je úsíredným orgánom stát nej správy v oblasti bezpečnosti práce na 

základe zákona č. 2/1969 Sb. ftzv. kompetenčný zákon), ktoré je podl’a § 9 tohto zákona 

„ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, 

zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávaní, mzdy a jiné odměny za práci, 

důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, úrazové pojištění, sociální péči, péči 

o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodiny a děti. 

péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc a pro další otázky mzdové a sociální 

politiky“.
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V rámci bezpečnosti práce MPSV vypracovává štátnu politiku bezpečnosti práce 

v súlade s Úmluvou MOP Č. 155 a č. 161 o službách ochrany zdraví při práci,"'

spolupracuje pri přípravě návrhov právnych předpis o v v tejto oblasti s ostatnými 

ústrednými a inými štátnymi orgánmi štátnej správy a sociálny mí partnenni,

zabezpečuje úlohy inšpekcie práce, vyplývajúce pre Česku republiku 

z medzinárodných úmluv, najma úmluv MOP, připadne směrnic ES a zaisťuje 

koordináciu všetkých opatření přijímaných v Českej republike v tejto oblasti, 

tj, i opatření přijímaných v posobnosti iných rezortov.

vytvára vhodné pracovně prostredie pre realizáciu schválenia štatnej politiky 

bezpečnosti práce tým, že spracováva návrh pracovnoprávnych predpisov, ktoré sa 

týkajú bezpečnosti práce a pracovných podmienok a bezpečnosti prevádzky 

technických, najma vvhradených technických zriadení.

8.2 Státní úřad inspekce práce a oblastné inspektoráty práce

SÚ1P ajeho oblastné inspektoráty boli zriadené MPSV ako nové kontrolně 

orgány v oblasti pracovnoprávnych vzťahov ku dňu L júla 2005. Oblastní inspektoráty 

převzali od úradov práce agendu kontroly BOZP a kontroly dodržiavania 

pracovnoprávnych predpisov v už existujůcich pracovnoprávnych vzfahoch.

Oblastní inspektoráty práce zahajujú kontrolně šetrenie buď z vlastnej iniciativy 

(na základe vopred stanoveného piánu kontrol) alebo na základe písemného podnětu 

zaměstnancův. V súlade so zákonom o inspekci práce nie je inspektorát povinný na 

základe podnětu zamestnancov vykonať kontrolu, či tak učiní alebo nie, je na jeho 

uvážení. Istotu, či budu neuspokojivé pracovně podmienky v zaměstnaní preverené teda 

zaměstnanec stopercentne nemá. Zaměstnanec má však možnost' požiadať inspektorát 

práce o ďalšie informáeie o vykonanej kontrole na základe zákona č. 106/1909 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ďalej len jen „zákon 

o svobodném přístupu“), VzhFadom ktomu, že inspektorát je orgánom štátnym.

ŠUBRT B. a kol.. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 3007, s. 741-744
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je podfa § 2 zákona o svobodném přístupu subjektom povinným, který musí na žiadosť 

poskytnut' informácie vzťahujúce sa k jeho Činnosti,

Z vyššie popísaného je zřejmé, že snaha domoct’ sa infonnácií o kontrole 

u zaměstná vateia nie je jednoduchá, nakoFko váčšina zamestnancov nemá právně 

povedomie, že informácie o kontrole móže vyžadovat’ nielen podFa zákona o inspekci 

práce, ale tiež na základe zákona o svobodném přístupu. Úsílie zamestnancov preto už 

vo váčšine prípadov končí v samotnom zárodku a to oboznámením inspektorátu o tom, 

žc kontrola boía vykonaná a že pri nej postupoval pódia zákona o inspekci práce, 

Záujmy zamestnávateiov v opakovanom nezákormom jednaní sú tak v mnohých 

případech dostatečné chráněně,

8 J  Institut technické inspekce Praha

ITI je Štátna odborná organizácia. zriadená MPSV pódia zákona Č, 174/1968 Sb,( 

o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, určená k výkonu dozoru nad 

bezpecnosťou vyhradených technických zariadení. Táto štátna odborná organizácia je 
podriadená SÚIP.

Medzi základné Činnosti ITI v systému kontroly a dozoru nad bezpečností práce patria 

najma:

- odborné a závazné stanoviska o splnění požiadaviek bezpečnosti technických 

zariadení při projektovaní, konštrukcii, výrobě a montáži,

- uskutočňovanie prehliadok za týmto účelom, vyhodnocovanie a potvrdenie 

úspěšných výsledkov skúšok,

- preverovanie odbomej sposobilosti organizácií, podnikajúctch fyzických osob 

a fyzických osob, vydávanie k tomu potřebných oprávnění. V

V rámci uskutočňovania SOD sú pracovníci ITI Praha oprávnění vstupovat’ do 

priestorov organizácií i priestorov podnikajúcich osob, sú oprávnění vyžadovat’ potřebné 

doklady a informácie a osoby, ktoré podliehajú dozoru sú povinné vytvořit1 podmienky 

k uskutečnění tohto dozoru.
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8.4 Ostatně orgány Štátnej správy vykonávajíce dozor v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci

K. základným cieFom orgánov dozoru je zoznamovanie s plamou právnou 

úpravou BOZP, právami a povinnosťami zaměstnavatelův, vcducich zaměstnaně o v, 

zaměstnancův a ich zástupcov, osob s odbornou a zvlášínou odbornou spósobilosťou 

v BOZP, pracovníkov orgánov štátnej kontroly. Ďaíej posudzujú přístup 

zaměstná vatě lov od prevencie pracovných úrazov k prevencií pracovných rizik, 

podporujú realizáciu a presadzovanie politiky bezpečnosti práce v malých, středných 

i velkých podnikoch, zvyšujú kvalitu mdividuálnych ochranných prostriedkov 

a bezpečnostných zariadeni a zvyšujú tak celkovo úroveň BOZP v Českej republike.

Specializovanými orgánmi dozoru v oblasti BOZP sú orgány, ktoré zaisťujú 

BOZP v jednotlivých rezortoch a pri róznych činnostiach. Ide predovšetkým o::?

orgány štátnej banskej správy zaisťujúce vrchný dozor, kterými sú podlá zákona 

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách ao  státní bánské správě, ve znění 

pozdějších předpisů {tzv. horní zákon) ČBU a obvodní bánské úřady, a to na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdravia, bezpečnosti prevádzky, ochrany pracovného prostredia, 

vpodmienkach uskutočňovania baníckej činnosti a činnosti uskutočňovanej baníckym 

sposobom,

orgány ochrany veřejného zdravia zaisťujúce Statný zdravotný dozor v oblasti 

ochrany veřejného zdravia, vrátane ochrany zdravia pri práci. Sústavu orgánov ochrany 

veřejného zdravia tvoria správné úřady, ktorými sú najma MZ a krajské hygienické 

stanice pódia zákona č. 258/200 Sb.. o ochraně veřejného zdraví,

MZ, ktoré riadi a kontroluje krajské hygienické stanice a je oprávněné pri výkone 

štátneho zdravotného dozoru stanovit1 orgánom odíraný veřejného zdravia rozsah a počet 

kontrol a konkretizaciu kontrolných postupov. Tento rozsah a počet kontrol zveřejní 

Ministerstvo vo Věstníku MZ. Takticž MZ poskytuje súčinnosť Ministerstvu obrany 

a Ministerstvu vnitra pri výkone štátnej správy v oblasti ochrany veřejného zdravia,

Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém 

využívaní jaderné energie a ionizujícího záření (tzv. atomový zákon), a to na úseku

:3 ŠťBRT B. a kol., Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 2007, s. 752-753
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využívánia jádrovej energie a ionizujúceho žiarenia, v oblasti radiačnej ochrany 

a v oblasti jadrovej, ebemickej a biologickej ochrany,

orgány o dráhách, drážní správní úřady a Drážní inspekce. Vrchný štátny dozor 

vo veciach drah vykonává Ministerstvo dopravy Ceskej republiky statného dozoru na 

dráhách, ktorými sú podlá zákona č. 266/1994 Sb..

štátny dozor vykonávaný Ministerstvem obrany, ktoré zaisťuje SOD nad 

určenými technickými zariadeniami prevádzkovanými s vojenským výstrojom, 

vojenskou vyzbroj o u, vojenskou technikou a vo vojenských objektoch, ktorá slúži 

kplneniu úloh ozbrojených sil podťa § 7 odst. I písm. d) zákona č. 219/1999 Sb., 

o ozbrojených silách České republiky, ďalej při výkone vojenskej činnej služby podlá 

zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základné nebo náhradní služby a vojenských cvičení 

a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a ďalej pri výkone služby podl'a § 100 

zákona č. 221/1999 Sb.. o vojácích z povolání.

Dozor nad bezpečnosťou a ochranu zdravia příslušník o v bezpečnostných zborov 

pri výkone služby vykonává u Policie České republiky, Hasičského záchranného zborn 

České republiky, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky 

a informace Ministerstvo vnitra, u Celné správy České republiky Ministerstvo financí 

au  Vězeňském služby České republiky Ministerstvo spravedlnosti.
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9. Niektoré ďalšie požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zaisťovanie, organizácia a nade nie BOZP patři medzi základné povinnosti 

každého zamestnávatel’a. Zákon o BOZP spracováva příslušné předpisy ES a upravuje 

v nad vaznost i na § 3 ZP ďalšie požiadavky BOZP.

Účelom je kompiexná úprava právnych povinností zaměstnáváte Ta za stav 

pracovného prostredia a pracovných podmienok, stanoviť podmienky na pracovisko 

a stavenisko, výrobně a pracovně prostriedky a zariadenie, organizáciu práce a pracovně 

postupy, bezpečnostně značky, značenia a signály, stanoviť základné požiadavky 

predchádzaniu rizikám možného ohrozenia zdravia rizikovými faktormi nepriaznivo 

ovplyvňujúcimi zdravic, rizikových pracovísk a kontrolovaných pásem, zákaz výkonu 

niektorých prací a odbomú a zvláštnu odborná spósobilosť. vrátane zmocnění pře 

vydávanie vykonávacích právnych predpisov.

Nižšíe v tejto kapitole pojednávám podrobnějiie. avšak nie úplné, z důvodu 

Širokej právnej úpravy tejto problematiky, len o niektorých vybraných požiadavkách na 

BOZP.

9.1 Požiadavky na pracovisko a pracovně prostredie

Cielom ustanovenia § 2 zákona o BOZP je zaistif súlad s požiadavkami 

stanovenými európskou smemicou o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko a s európskou smernicou o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na BOZP so zobrazovacími jednotkami. Ide o akúsi 

mirimálnu normu, ktorá len rámcovo stanovuje pre zamést návatefa povinnost*, akým 

spósobom má zaistiť usporiadanie a vybaven i e pracovísk a.

Deťinicia pojmu pracovisko a pracovně prostredie nie je obsiahnutá ani v ZP. ani 

v zákone o BOZP. avšak pracoviskom sa rozumie miesto výkonu práce a pracovným 

prostředím prostredie. ako jedna z kategorii životného prostredia, ktorý obklopuje 

zamestnanca v jeho praeovnom procese a systém, ktorý nia vel’a vázieb s okoiim.
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9.2 Požiadávky na pracovisko a pracovné prostredie na stavenisku

V súčasnej době je v platnosti niekofko právnych predpisov, ktoré zvyšuji! 

požiadavky na realizáciu stavieb a na zaistertie bezpečnosti práce a ochrany zdravia na 

staven i skách.

Požiadavky na pracovné prostredie a pracovisko na stavenisku sú obsiahnuté 

v ustanovení § 3 zákona o BOZP. Jedná sa však len o obecná úpravu požiadavkou, kde 

sa kiadie doraz na prie st ořové a konstrukčně usporiadanie, ktoré musí odpovedať 

bezpečnostným a hygienickým požiadavkám na pracovné prostredie a pracovisko. 

Bližšia úprava je zakotvená najma v nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. o bližších 

minimálních požadavcích na staveništích.

Oblasti stavebníctva sa věnuje osma samostatná směrnice v zmysle čl. 16 odst. 1 

Rámcové směrnice 89/391/EHS, a to Směrnice Rady 92/57/EHS zo dňa 24. juna 1992, 

o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, které se musejí dodržovat na 
dočasných nebo mobilních staveništích.

Smernica je postavená na principe zdielania zodpovědnosti za zdravte 

a bezpečnost' medzi všetkými zúčastněnými stranami. Spolu so zákonom o BOZP 

vzniká ďalšia odborné spósobilá osoba, a ro koordinátor BOZP. K výkonu fúnkcie 

koordinátora sa vztahuje predovšetkým časť tretia zákona o BOZP a příloha č. 5 

k nařízení vlády č, 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na staveništích.

Koordinátorem móže byť fyzická i právnická osoba, ktorá splňuje stanovené 

předpoklady odbomej spósobilosti a ktorá je určená zadávatel’om stavby 

k uskutečňovaní stanovených činnosti při přípravě stavby, popřípadě pri realizácii 

stavby na stavenisku.

Zákon o BOZP v § 14 předpisuje zadávateFovi stavby, aby v případe, že budú na 

stavenisku pósobiť zaměstnanci viac než jedného zhotoviteFa stavby určil potřebný 

počet koordinátorov BOZP na stavenisku s prihliadnutím k rozsahu a zložitosti diela 

a jeho náročnosti na koordináciu vo táze přípravy a vo fáze realizácie.

Povinnost1 zriadiť funkciu koordinátora BOZP na stavenisku majú teda všetci 

zadávatelia stavieb, na ktoré bude vydané pravomocné stavebné povolenie či ohlásenie 

stavby a ktorú bude realizovat1 viac než jeden zhotovitel'.34

' 4 VÁLEK R.. Práce ve stavebnictví podle práva EÚ. Stavitel, č. 2 (2004), s. 54 - 55
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Koordinátor pře otázky B02P pósobí po čas přípravy projektu, je zodpovědný za 

vypracovanie bezpečno siného plánu staveniska.

Příloha IV. vyššie uvedenej směrnice obsahuje velmi podrobný zoznam 

mininiálnych požiadaviek, ktoré musía byť splněné pri uskutočňovaní stavebných prací 

zo strany zamestnávatefa.

Z dalších samostatných směrnic, ktoré majú význam v oblasti stavebníclva 

spomeniem Smčrnici Rady 89/655/EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci, kde 

základnou povinnosťou zainestnávateFa je zaistiť, aby pre všetky práce boli používané 

vhodné zariadenia, a za týmto účelom, aby boli tieto zariadenia riadne udržiavané 

a Směrnici 89/656/EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro 

používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci.

9.3 Bezpečnostně značky, zariadenia a signály

Ustanovenie § 6 zákona o BOZP v súlade so směrnicí Rady 92/58/EHS, 

o minimálních požadavcích na bezpečnostní a/nebo zdravotní značky na pracovišti, 

stanovuje minimálně požiadavky na bezpečnostně značky, značenía a signály 

a stanovuje povinnosť pře zaměstná vateFa, aby umiestnil bezpečnostně značky 

a značenía a zaviedol signály poskytujúce informácie k BOZP na pracovisku, na ktorých 

sú vykonávané také práce, kde by mohlo dójsť k poškodeniu zdravia.

K obmedzeniu rizik na pracovisku sa teda používajú rožne značky a značenía, 

ktoré osoby přítomné na pracovisku inťormujú (napr. o umiestnení hasičského prístroja), 

upozorňuji) na nebezpečenstvá (značka výstrahy -  napr. riziko výbušného prostredia), 

prikazujú týmto osobám chránit’ svoje zdravie (příkazové značky -  napr. příkaz 

k noseniu prostriedkov na ochranu hlavy), či im nějaká činnost’ zakazujú (napr. značka 

íájčenie zakázané Či nepovolaným vstup zakázaný).

Signály deííme na hlasové - ide o slova start, hoře, dole, vzad, vpravo, stop, 

koniec, kódované - pohyb alebo postavcnie paží vzakódovanej formě dávané 

signalistom, světelné - zalistované vysielaním světelného lúča trvalého alebo 

přerušovaného a zvukové - zalistované vysielaním zvukového signálu, opať trvalého 

alebo přerušovaného.
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Norma přijatá v roku 1992 ukládá členským Štátom zaveden i e informativnych, 

příkazových, zákazových a výstražných značiek, značení, světelných a zvukových 

signálov a pravidiei verbálnej a neverbálné komunikácie při pracovnej činnosti 

jednotným spósobom. Jedným z hlavných cielov, k naplneniu ktotých má sinemica 

slťtžif, je zníženie rizika nedorozumění pri pracovných činrtostiach s ohí’adom na voi'ný 

pohyb osob, výrobkov a služieb, vyplývajúce zjazykovej a kultúrnej odlišnosti 

jednotlivých krajin.

Ak teda nie je možně ohrozenie života alebo zdravia odstrániť alebo dostaiočne 

obmedziť technickými alebo technologickými prostriedkami, je nutné umiestniť na 

pracovisko bezpečnostně značky a zaviesť signály, ktoré majú poskytovat’ intormácie 

a instrukcie týkajúce sa B02P a zoznámiť s nimi všetkých zamestnancov,

Tieto bezpečnostně značky a signály majú podobu obrazová, zvuková i svetelnú. 

Vzhfad, mniestnenie a převedeme bezpečnostných značiek, značenia a zavedenia 

signálov je upravená v nařízeni vlády č, 11/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 

č. 406/2004 Sb.,

Přehrad zákazových, výstražných a příkazových značiek přikládám v Prílohe č. 3 
tejto diplomovej práce.

9.4 Rizikové faktory pracovných podmíenok a kontrolované pásma

Ak sa na pracovisku zamestnávatela vyskytujú rizikové faktory, 

je zaměstnavatel1 povinný meraním zisťovať a kontrolovat1 ich hodnoty a zabezpečit1, 

aby boli vylúčené alebo obmedzené na najmenšiu rozumná mieru a pri zisťovaní, 

hodnoteni a přijímaní opatření k dodržaniu najvyšších přípustných hodnňt postupovat" 

podPa zvláštnycb právnych predpisov.

Rizikové faktory móžeme spravidla rozdělit1 na štyri kategorie, a to na fyzikálně 

(hluk, vibrácie), chemické (karcinogény), biologické činitele (baktérie, víry, píesne) 

a nepriaznivé mikroklimatické podmienky (extrémny chlad, teplo, vlhkost’). Ak nie je 

možné vyiúčiť výskyt biologických činitefov, či najvyášie přípustných hodnot 

rizikových faktorov, nastupuje povinnost’ zamestnávateFa obmedzovať ich pósobenie 

technickými, technologickými alebo inými opatreniami, ktorými sú najmá úprava 

pracovných podmienok, zriadenie kontrolovaných pásem alebo poskytovanie
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ochranných nápojov. V případe, že po merani rizikových faktorov, prekročia biologické 

činitele najvyššie přípustné hodnoty, je zaměstnavatel* povinný zistiť příčiny tohto stavu 

a ak sa ich výskyt nedá odstranit’ alebo znižiť ich hodnoty, je povinnosťou 

zamestnávatera poskytnúť zamestnávaterom OOPP. Ak nie je možné dosiahnuť ochranu 

zdravia zamestnanca ani týmiío opatreniami, popřípadě opatreniami podl’a zvláštnych 

právnych predpisov, je zaměstnavatel’ povinný zdroj rizikového faktoru vyradiť 

z prevádzky, a ak ani to nie je možné, tak prácu úplné zastavit*.

Kontrolovaným pásmom sa rozumie oddělená, vyraedzená časť praco viska, 

viditefne označená a zaistená tak, aby do nej nemohli vstupovat’ nepovolané osoby. 

Často sa jedná o zdravotnické laboratória alebo výskumné pracoviská. V týchto 

kontrolovaných pásmach, ako pracoviskách so zvýšením zdravotným dozorem 

a zvláštnym režimom, kde nie je povolené jesť, piť a fajčit’, sa vykortávajú nebezpečné 

práce s azbestom. chemickými karcinogénmi či mými biologickými činitelům.

9.5 Zákaz výkonu niektorých prací

Ustanovenie § 8 zákona o BOZP, kíoré výslovné obsahuje zákaz výkonu 

niektorých práci s chemickými látkami -  karcinogénmi najhoršieho druhu, je vo vzťahu 

k obecnému ustanoveniu § 7 zákona o BOZP zvláštnym ustanovením, lebo stanovuje 

zákaz len niektorých práci.

Zákaz týchto práci však neplatí, ak ide o výskumné laboratorně práce, analytické 

práce, práce pří likvidácii nepotřebných zásob, odpadov a zariadení, ktoré obsahujú tieto 

látky a přípravky a práce pri zneškodňovaní uvedených látok.

Zakázané práce upravuje mimo zákona o BOZP i ZP a to zamcstnankyniam 

v ustanovení § 283. Špeciálnym predpisom o zakázaných prácach platným pře těhotné 

ženy, matky do konce deviateho mcsiaca po porode a dojčiace matky je vyhláška 

č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným 

ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, 

a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na 

povolání.
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9.6Zvláštna odborná sposobilosť

Zvláštnej odbomej spósobilosti sa venuje § 11 zákona o BOZP. Za zvlášť 

odborné spósobilého zamestnanca sa považuje zaměstnanec, ktorý obsluhuje buď 

technické zariadenie, ktoré představuje zvýšenu mieru ohrozenia života alebo zdravia 

alebo vykonává činnost'. ktorá sama o sebe představuje zvýšenu mieru ohrozenia života 

alebo zdravia.

Predpokladom zvláštnej odbomej spósobilosti je zdravotná sposobilosť, 

dosiahnutie stanoveného veku, odborné vzdelanie, odborná prax, doklad o úspěšně 

vykonanej skúške zo zvláštnej odbomej spósobilosti. V niektorých pripadocli 

u výrobkov, ktoré predstavuju vo zvýšenej miere ohrozenie oprávněného zaujmu je 

predpísaná doba zaškolenia osobou, ktorá uvádza výrobok na trh, popřípadě osobou, 

ktorá ho distribuuje.

Súčasná právna úprava tento pojem tiež zakotvuje, ale používá sa najma vo 

vyhláškách č. 18-21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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10. Hluk a ochrana zdravia pri práci

Dennodenně sú milióny zamestnancov vEurópe vystavení hluku pri práci 

a ostatným rizikům, ktoré s hlukom súvisiacim. Problematika hluku je najaktuálnejšia 

vodvetviach ako je stavebníctvo a priemyselná výroba, do pozornosti sa dostává aj na 

iných pracoviskách. ako sú například tzv. call centra či Školy.

Podía správy Elito státu musí každý piaty pracovník v Európe počas polovice 

svojho pracavného dna zvyšovat' hlas, aby ho bolo počuť a 7% pracovníkov má 

problémy so sluchom súvisíace s prácou. Na základe správy Európskej agentury' pře 

BOZP, je najčastejšou chorobou z povolania v EU strata sluchu spósobená nadměrným 

zatužením hlukom pri práci.

Hluk vzniká ako vediajší produkt fudskej činnosti pri prevádzke akéhokoNek 

stacionámeho alebo mobilného strojného zariadenia používaného v radě priemyselných 

oborov. Je nutné rozlišovat’ hluk daný prevádzkou pohoímej jednotky a hluk z vlastnej 

technologie pracovnej činnosti.

Za hluk sa teda považuje akýkolVek nežiaduci anechcený zvuk. Vyjadřuje sa 

v hladinách akustického tlaku vdecibeloch. Zaujímavosťou je, že zvýšenie hladiny 

hluku o tri decibely představuje zdvojnásobenie intenzity hluku, čo je odvedené tým. že 

decibelová stupnica je logaritmická.

Hluk představuje dóležitú súčasť nášho každodenného života a hladina hluku na 

pracovisku sa zvyčajne zakladá na 8-hodínovom pracovnom dni. Při nízkých hladinách 

je neškodný, avšak pri dlhodobej expozícii v pracovnom prostředí, keď překračuje 

cca 85 dB, može byť příčinou trvalého poškodenia sluchového aparátu v zmysle 

sluchovej straty. Ku příkladu móžem uviesť, že běžná konverzácia má okolo 65 dB 

a křik okolo 80 dB. Rozdiel je len 15 dB, ale tým pádom je křik 30 násobné hlasnější.

Při posudzovaní hluku na pracoviskách sa dělí na tri základné merania. Prvým jc 

meranie hluku na pracovnom micste, ktoré sa uskutočňuje v prípadoch, keď sa 

pracovník zdržuje prevažne na jednom pracovnom mieste a zvyšná expozic ¡a hluku je 

nepodstatná. Druhým meraním je meranie hluku v pracovnom priestore, ktoré sa 

uskutočňuje vtedy. keď je v pracovnom priestore rozmiestnené váčšie množstvo zdrojov
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hluku a radia při práci menia pracovně miesta. Posledným metáním je priame meranie 

hlukovej záťaže jednot li vca v prípadoch, keď pracovník často mění pracovně miesto 

a hluk na jednotlivých miestach je značné rozdieíny.

Rámcová smernica Rady 89/39 l/EHS a ďalšie směrnice týkajúce sa pracovísk, 

ako směrnice o hluku, směrnice o OOPP a směni ice těhotných pracovníčok, tvoria 

dohromady systém, ktorý sa zameriava na všetky rizika, ktoré hrozia všetkým skupinám 

zaměstnán co v v súvislosti s hlukom. Zadal’ Co Rámcová směrnice Rady 89/39 l/EHS 

stanovuje obecné zásady prevencie, podrobnějšími otázkami sa zaoberajú jednotlivé 

specifické směrnice, zktorých je pře otázku hluku najvýznamnejšia smernica z roku 

2003,25 ktorá určuje faktory, ktoré je potřeba zvážit’ pri kontrole rizik spojených 

s hlukom, ako napr. pracovně metody, ktoré vyžadujú menšiu expozíciu hluku či 

znřžcnie hluku lepšou organizáciou práce alebo technickými prostríedkami,

V Cl, 5 ods. 1 směrnice 2003'10/ES sa poukazuje na to, že s „přihlédnutím 

k technickému pokroku a dostupností opatření na potlačení rizika u jeho zdroje se rizika 

vyplívající z expozice hluku odstraňují u zdroje nebo se snižují na minimum“. Smernica 

tiež stanovuje novu hraničnů hodnotu dennej hladiny vystavenia hluku 87 dB (A) 

(v súiade s Cl. 3 odst, 3 písm. a) vyšsie spomínanej smemlce),

K. povinnostíam zaměstná vateťa v tejto oblasti patrí prijímať požiadavkv na 

podporu zlepšovania pracovného prostredia tak, aby bolo chráněné zdravic a bezpečnost' 

pracovníkov ~ zavádzanie opatření na ochranu zamestnancov před rizikami spojenými 

s hlukom vzhládom k ich dosledkom pře zdravie a bezpečnost’ zamestnancov, najma 

poškodenie sluchu. Zaměstnávátelia by sa mali prispósobovať technickému pokroku 

a vědeckým poznatkem o rizikách spojených s expozíciou hluku s ciefom zlepšovat' 

ochranu zdravia a bezpečnost' pracovníkov.

” Směrnice Európskeho parlamentu a Rady 2003 iO/ES zo dňa 6.2.2003 o minimálnych požiadavkách na 
bezpečnost’ a ochranu zdravia při práci před expozíciou zamestnancov rizikám spojených s tyzikálnymi 
činitďmi (hlukom)
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11. Ochrana zdravia mladistvých zamestnancov

Podobné ako u úpravy pracovných podmienok žien, tiež sprísnená úprava 

pracovnýcb podmienok mladistvých zamestnancov rešpektuje biologické a spoločenské 

zvláštnosti tejto skupiny zamestnancov.

Mladí Tudia vo veku do 25 rokov predstavujú budúcu generáciu rtašej pracovnej 

sily. Zdravý fyzický a psychický rozvoj mládeže vyžaduje, aby nielen v detskom veku, 

ale i v době dospievania nebola zaměstnávaná prácami, ktoré by mohli tento rozvoj 

narušit’ alebo ohrozit'."^

Mladiství zaměstnanci majú právo na zvláštnu ochranu vpracovných vzťahoch 

a na pomoc při přípravě k povoianiu. Zamestnávatelia sú povinní vytvárať priaznivé 

podmienky pre všestranný rozvoj tělesných a duševných schopností mladistvých 

zamestnancov. (tj. podlá § 6 odst. 1 ZP a § 305 odst. 2 ZP, zamestnancov vo veku od 

15 do 18 rokov) tiež zviáštnou úpravou ich praeovných podmienok.

Specifické podmienky mladistvých je možno charakterizovat’ ako súbor 

zvláštnych práv na straně mladistvých zamestnancov a povinností, príp. právom 

doporučených plněni na straně zaměstná vatelá, popr. iných orgánov,:7

V rámci ochrany mladistvích platí ustánovenie čl. 29 LZPS. patriace do Hlavy 

»tvrtej LZPS s názvom „Hospodářská, sociální a kulturní práva"1, zakotvujúce právo 

mladistvých na zvláštně pracovně podmienky a na ochranu vpracovných vzťahoch 

odkazuje na konkrétné předpisy, ktorými sa myslí ZP a súvisiace předpisy. Jedná sa 

o důležité sociálně právo mladých Pudí, ktorého realizácia im umožňuje zapojit’ sa do 

pracovného procesu tak, aby to nebolo na ujmu ich zdraviu, tělesného a psychického 

vývoja.

Mladiství zaměstnanci musia byť chránění před osobitnými rizika mi pre ich 

bezpečnost’, zdravie a vývoj, ktoré můžu narastať v důsledku nedostatku ich skúsenosti. 

neznalosti jestvujúcich i potenciálnych rizik, ako aj v důsledku nedokončeného 

fyzického a psychického vývoja.

ŠTANGOVÁ V.. Postavení mladistvých v pracovněprávních, vztazích. Pocta Doc. ,IUDr. Jaroslavovi 
Drobníkovi, Csc. k jeho 70. narozeninám. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2(JQ7, 
s. 212

" ÍTANGOVA V.. K právní úpravě zaměstná váni mladistvých. Právo a zaměstnání, 1996, C, i , s. 48
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Práce zakázané mladistvým sa riadia nielen Z P, ale i vyhláškou č. 288/2003 Sb.. 

ktorou sa mimo iné, stanovujú i práce a pracoviská, a podmienky, za ktorých móžu 

mladiství výnimočne konať tieto práce z dovodit přípravy na povolanie. Mladiství 

zaměstnanci nesmú byť zaměstnávaní prácami pod žernou při ťažbe nerastov alebo při 

razení tunelov a Sto lni. Ďalej nesmú byť zaměstnávaní prácami, ktoré sú pre ne so 

zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostiam v tomto veku 

nepřimetané, nebezpečné alebo škodlivé ich zdraviu. Zaměstnáváte lia nesmú 

zaměstnávat’ mladistvých zamestnancov taktiež prácami, pri ktorých sú vystavení 

zvýšenému nebezpečenství! úrazu alebo pri ich výkonu by mohli vážné ohrozit’ 

bezpečnost’ a zdravic ostatných zamestnancov alebo iných fyzických osob.

Zákazy niektorých práci móžu byť rozšířené vyhláškou i na zamestnancov vo 

veku do 21 rokov.

Zaměstnavatel" je povinný viesť zoznam mladistvých zamestnancov, ktorí sú 

uneho zaměstnaní a zabezpečit’ im na svoje náklady, v potrebnom rozsahu danom 

osobitným předpisům, bezplatné lekárske vyšetrenie - preventivná prehliadku za účelom 

stanovenia zdravotnej spósobilosti pre výkon konkrétnej práce, ako aj preventivné 

prehliadky v pravidelných intervaloch počas zamestnania a stály dohfad nad zdravotným 

stavom mladistvej osoby,

Zvýšená ochrana mladistvých je upravená i v zákone č, 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v ktorom stanovuje, že prí uplatňovaní 

práva na zamestnanie je zakázaná priama i nepriama diskriminácia i z důvodu veku. 

Vvššie zmieňovaný zákon v súlade so Směrnicí Rady 94/33/ES, o ochraně mladistvých 

pracovníků, zo dňa 22. juna 1994, upravuje vo svojej VE. časti zákaz výkonu práce 

fyzickými osobami vo veku do 15 rokov alebo starších ako 15 rokov do skončenia 

povinnej školskej dochádzky. Tieto osoby móžu vykonávat' len umeleckú, kultúmu, 

reklamnú alebo športovú činnost’ za podmienok stanovených zvláštnym právnym 

predpisom.

KRESÁNEK J., Mladiství a práca v riziku. České pracovní lékařství, í. .1. 2006, s. 146 -  147
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\ 2. Z ávěr

Problematika BOZP je vnímaná EU ako dóležitá súčasť sociálnej politiky EU. 

Má verky význam najma pri udržiavaní sociáineho zmieru, ktorý je ve Tmi podstatný pre 

podnikatelské prostredie. Zároveň je BOZP dóležitým faktorom súvisiaeim 

s hospodářskou súťažou, ktorá sa utvára medzi podnikatelskými subjekt mi 

uplatňujúcimi sa na jednotnom vnútomom trhu EU. Zdůrazňuje tým zavádzanie 

rovnakých východiskových podmienok medzi tržnými subjektmi z hl’adiska 

nákladovosti práce. Z týchto do vodo v tvoří súbor smemíc Rady ES týkajúcich sa BOZP 

najváčšiu časf závazného sociálneho acquis communautaire, Tvoria ho najma dve 

rámcové směrnice Rady (89/39I/EHS a 80/1107/EHS) a cca 30 nadvâzujûcich 

čiastkových smemíc pokrývajúcich rožne oblasti a aspekty bezpečnosti práce a hygieny 

práce (tj. ochranu zdravia pri práci). Inštitucionálne je tato problematika upravená 

Nařízením Rady o zřízení evropské Agentury pro bezpečnost a zdraví při práci 

(č. 94/2062/EEC a č. 95/1643/EEC), Rozhodnutím Rady o ustavení Výboru vedoucích 

inspektorů práce (95/319/EEC) a Poradního výboru pro bezpečnost, hygienu a zdraví při 

práci (74/325/EEC) a Rozhodnutím Rady o opatřeních pro zlepšení informaci 

o bezpečnosti, hygieně a zdraví pri práci (S8/383/EEC).

BOZP je nielen nezastupitelnou povinnosťou, ale i zodpovednosťou 

zamestnávatela i vediicich pracovníkův. Žiaden podnikatelský subjekt nemůže byť 

úspěšný, ak nevyvíja starostlivost’ o svojich zamestnancov, o ich BOZP, o vyhovujúce 

pracovné prostredie a pracovně podmienky.

Najma s ohfadom na vyššie uvedené by ma la byť p revendu nebezpečenstiev 

založená na schopnosti podnikatelského subjektu zvládnut' problémy z oblasti BOZP. 

Stratégia prevencie musí byť definovaná v dokumente Národní politika BOZP a jej 

ciel'om má byť dosiahnutie integrovanej bezpečnosti v podnikateťskom subjekte, ktorá 

je podmienená zavedením takých prostriedkov. ktoré budú vytvárať podmienky pre 

převzatie zodpovědnosti každého zaměstnanců za bezpečnost1, ktorá mu vyplývá z jeho 

pracovných povinností alebo z výkonu íúnkcie. Tieto ciele by malí byť zavedené 

v strategii BOZP každého podniku, nielen z toho důvodu, aby sa podnik vyhol sankciám 

za zanedbanie bezpečnosti, ale v prvom rade přelo, aby i takýmto spósobom boli
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zaměstnanci motivovaní k iepšiemu pracovnému výkonu a aby si boli istcjší 

bezpečnějším pracovným prostředím.

I samotní zaměstnanci by sa mali z vlastnej iniciativy aktivně zaujímat’ 

o bezpečnost’ pracoviska. na ktorom vykonávajú prácu, podierať sa na odhalovaní 

a následnom odstraňovaní nedostatkov v oblasti BOZP.

Táto diplomová práca si kladie za cief nieten načrtnúť postup při posudzovaní 

a hodnotení pracovných rizik, kde vhodným spósobom by málo byť využitie 

jednotlivých krokov analýzy a hodnotenie pracovných rizik, dosledkom čoho by málo 

byť zjednodušeníe a přehlednost’ pri posudzovaní hodnotených rizik, ale najma 

poukázanie na možnost’ dosiahnutia lepšej úrovně pří zaisťovaní BOZP. 

prostredníctvom aplikácie platných predpisov v tejto oblasti, a taktiež na samotné právo 

zamestnanca na ochranu a bezpečnost’ pri práci, kde zaměstnavatel'je povinný toto 

právo naplňať a chránit’ a kde tomuto principu majú byť podriadené aj ďalšie 

legislativně normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia při práci. Dosledkom toho by 

málo dójsť k eliminovaní rizik, kde výkon práce pre člověka, ktorý strávi minimálně 

jednu třetinu svojho produktívneho veku na pracovisku, by sa stal bezpečnějším a pre 

zdravte menej rizikovějším.

Legislativa v oblasti BOZP je poměrně široká, ale zo Statistických údajov. ktoré 

som uviedla v grafe Č. 1 a č.2 v tejto práci, je zřejmé, že v posledných rokoch dochádza 

k poklesu počtu smrteFných pracovných úrazov, čím legislativa pozitivně vpiýva na 

znižovanie pracovných rizik k požití v němu výsledku.

Nap rte k tomuto poklesu je BOZP problematikou zasahujůcou do róznych 

oboro v, ktorá sa musí neustále prisposobovať meniacim sa politickým i spoločenským 

podmienkam, k čomu by mala prispieť jednotnejšia legislatívna úprava.
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Resume - Safety and Health Protection at W ork

In this thesis ! atn addressing the topic of safety and health at work. I chose this 

topic, because after finishing my studies I myself will also integrate into the work life, 

thus the issue of health protection would apply to me, as to an employee, as well. I felt 

the necessity to point out the possibility of health damage caused by the harmful factors 

of the work environment, according to the lack of attention paid to it not only by the 
employers, but also in general.

1 divided my work into three main sections. In the first section I provide a 

briefing of historical and legal developments of work safety, I describe a current state of 

law -  on international level, on the level of EU legislation and also on the level of 

national/ Czech legislation.

In the second section of my thesis E try to bring closer the function of the state in 

this area. I give an overview of rights and duties of employers and employees, as well as 

of those of self-employed persons, which occur in the employment and similar 

relationships. I show the former and current state of observance of these laws in practice 

by the interpretation of particular provisions of laws that have either direct or indirect 

effect on the given topic. Furthermore, in the second section of my thesis I deal with 

issues ofrisk prevention, work injuries and occupational diseases; this part I completed 

with charts illustrating the reduction of fatal work injuries in different regions of the 

Czech Republic in year 2009 against year 200S.

The final part of my thesis is devoted to the special issues of noise, as the 

negative phenomenon of the work environment and the health protection of young 

employees, as they represent the next generation of our work force.

The aim of my thesis is to show' the possibility of achieving a higher level of 

safety and health protection at work when applying good laws of the area and to the 

right of the employee for health protection and safety at work, where the employer is 

bound to fulfil and protect these rights: to this principle is subordinated a number of 

laws and executive regulations. This should result in the reduction of health risks, thus a 

safer workplace for the man who spends at feast one third of his productive life at work.
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Příloha ČI - Výčet samostatných sm ěrnic navazujících na Rámcovou 

směrnici 89/391 EHS

Díičí Směrnice Rady 89/654/EHS -  o minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví na pracovišti, první samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 ödst. 1 

směrnice Rady 89/391 EHS,

Dílci Směrnice Rady 89/655/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci, druhá 

samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 ödst, 1 směrnice 89/39i/EHS, změněná 

směrnicí 95/63/ES, 2001/45/ES a 2007/30/ES,

Dílčí Směrnice Rady 89/656/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při 

práci, třetí samostatná směrnice ve smyslu čl, 16 ödst. 1 směrnice 89/391/EHS, 

změněná směrnicí 2007/30/ES,

Dílčí Směrnice Rady 90/269/EHS * o minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména 

poškozeni páteře, pro zaměstnance, čtvrtá samostatná směrnice ve smyslu 

čl. lóodst. 1 směrnice 89/39i/EHS, změněná směrnicí 2007/30/ES,

Dílčí Směrnice Rady 9Ö/27Q/ES - o minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami, pátá samostatná směrnice 

ve smyslu čl. 16 ödst 1 směrnice 89/391/EHS, změněná směrnicí 2007/30/ES,

Dílčí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne

29, dubna 2004 - o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí 

karcinogenům nebo mutagenům při práci. Šestá samostatná směrnice ve smyslu 

čl. lóodst.l 89/391/EHS,
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Dílčí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES - o ochraně 

zaměstnanců před riziky spojenými s expozici biologických činitelů při práci, 

sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst, ] směrnice 89/39i/EHS,

Dílčí Směrnice Rady 92/57/EHS - o minimálních bezpečnostních a zdravotních 

požadavcích, které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích, 

osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. I směrnice 89/391/EHS, 

změněná směrnicí 2007/30/ES,

Dílčí Směrnice Rady 92/58/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnostní 

aůiebo zdravotní značky na pracovišti, devátá samostatná směrnice ve smyslu 

čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS, změněná směrnici 2007/30/ES,

Dílčí Směrnice 92/85/EHS - o zavedení opatření pro podporu zlepšení bezpečnosti 

a ochrany zdraví pracovnic těhotných, nedávno rodících nebo kojících, desátá 

samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS. 

změněná směrnicí 2007/30/ES,

Dílčí Směrnice 92/91/EHS - o minimálních požadavcích na zlepšení pracovní 

bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při těžbě nerostných surovin během 

vrtání, jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16{ 1) směrnice 

89/391/EHS. změněná směrnici 2007/30/ES,

Dílčí Směrnice 92/104/EHS - o minimálních požadavcích na zlepšeni bezpečnosti 

a ochrany zdraví pracovníků při těžbě nerostných surovin, dvanáctá samostatná 

směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS. změněná směrnicí 

2007/30/ES,

Dílčí Směrnice 93/103/EHS - o minimálních bezpečnostních a zdravotních 

opatřeních posádek rybářských lodí, třináctá samostatná směrnice ve smyslu čl, 16 

odst. 1 směrnice 89/391/EHS, změněná směrnici 2007/30/ES,
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Dílčí Směrnice Rady 98/24/ES - o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před 

riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci, čtrnáctá samostatná 

směrnice ve smyslu čl. 16 ödst. 1 směrnice 89/391/EHS, změněná směrnicí 

2007/30/ES,

Dílčí Směrnice 1999/92/ES - o minimálních bezpečnostních a zdravotních 

požadavcích na ochranu pracovníků pracujících v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

patnáctá samostatná směrnice ve smyslu či. 16 ödst. 1 směrnice 

89/391/EHS. změněná směrnici 2007/30/ES,

Dílčí Směrnice 2002/44/ES - o minimálních zdravotních a bezpečnostních 

požadavcích proti rizikům vyplývajícím z vystavení pracovníků fyzikálním vlivům 

(vibrace), šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 ödst. 1 směrnice 

89/391/EHS. změněná směrnicí 2007/30/ES,

Dílčí Směrnice 2003/10/ES - o minimálních zdravotních a bezpečnostních 

požadavcích proti rizikům vyplývajícím z vystavení pracovníků fyzikálním vlivům 

(hluk), sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu Čt. 16 ödst. 1 směrnice 

89/391/EHS, změněná směrnicí 2007/30/ES,

Dílčí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES - o minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům 

spojeným s fyzikálními Činiteli (elektromagnetickými poli), osmnáctá samostatná 

směrnice ve smyslu čí, 16 ödst. I směrnice 89/391/EHS, změněná směrnicí 

2007/30/ES a 2008/46/ES,

Dílčí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES - o minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům 

spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů), devatenáctá 

samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 ödst. 1 směrnice 89/391/EHS, 

změněná směrnicí 2007/30/ES.
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Příloha č. 2 - Cíle Národní politiky BOZP

Cíie Národní politiky BOZP jsou formulovány tak, aby byly odstraněny 

nedostatky a aby bylo možné provádět potřebná mezinárodní srovnáni. Základem 

Národní politiky BOZP je prohlášeni ochrany života, zdraví, životního prostředí, 

majetku a vytvářeni příznivých pracovních podmínek veřejným zájmem a prioritou 
státu.

Podmínkou úspěšnosti Národní politiky BOZP je zajištění dobré meziresortní 

spolupráce ve všech otázkách, které mohou mít viiv na BOZP, prosazováni systémových 

řešeni, plánovitosti, komplexnosti, účinné tripartitní spolupráce na všech úrovních 

a pravidelné každoroční hodnocení plnění stanovených úkolů a přijatých opatřeni.

Hlavním cílem Národní politiky BOZP v České republice je vytvoření funkčního 

komplexního systému pro řešení problematiky BOZP a pohody při práci, zahrnujícího 

i nový mode! inspekce práce, který vytváří podmínky pro zajištění ústavních práv 

účastníků pracovního procesu, podporuje spoluzodpovědnost za zdraví vlastní i zdraví 

ostatních osob tam, kde by mohlo být ohroženo pracovní činností nebo v souvislosti 

s poskytováním služeb, omezovat možnosti „sociálního dumpingu'1, posilovat prvky 

kultury práce, vytvářet podmínky pro integraci osob se zdravotním postižením do trhu 

práce a do života společnosti vůbec. Jeho součásti bude systém analýzy, hodnocení 

a prevence rizik, kterým bude zajištěno sdílení databází v nutném rozsahu založené na 

důsledném zjišťování a evidenci všech poškození zdraví, které mají původ v pracovní 

činnosti. Jeho součásti bude i systém vzdělávaní a motivace pracovníků k aktivní účasti 

na zlepšováni stavu BOZP. Účelem bude i prověřovat stav bezpečnosti a zdraví 

pracovníku a pracovního prostředí pro zjištění nejzávažnějšíeh problémů a stanovení 

účinných způsobů k jejich zvládnutí a stanovení pořadí opatření, která bude třeba učinit 

a vyhodnocovat výsledky podle stanovených hledisek nejméně jednou ročně, V

V právní oblasti je cílem zjednodušeni a větší stabilita právní úpravy a zvýšení právního 

vědomi za využiti těchto principů:

!. Zabezpečovat průběžnou harmonizaci práva České republiky s mezinárodními

dokumenty.
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to V souvislosti s kontinuálním harmonizačním procesem ve V2tahu k právu ES 

a probíhající přípravě návrhu nového zákoníku práce zahájit práce na návrhu 

zákonné úpravy, která upraví práva a povinnosti v oblasti BOZP při provádění 

jakýchkoliv pracovních činností, tj. i mimo oblast pracovně právních vztahů.

3. Zpracovat návrhy zákonů stanovících formy účinné kontroly, prosazování 

a vynucování předpisu všemi zúčastněnými orgány státního odborného dozoru 

a umožňujících důsledné provádění kontroly, prosazování a vynucování předpisu 

k zajištění bezpečnosti technických zařízení a bezpečnosti při používaní 

technických zařízení.

4. Zpracovat návrh zákona o službách BOZP oddělujícího služby BOZP 

od provádění státního dozoru.

5. Zohledňovat požadavky BOZP jako veřejného zájmu při přípravě a tvorbě 

návrhů právních předpisů a zabezpečit jednotnou terminologii pro oblast BOZP 

a prosazovat její používaní.

6. Utlumit stávající činnost jediné organizace státniho odborného dozoru, týkající 

se uplatňování podmínek vstupu do podnikání, a její činnost v oblasti 

vyhrazených technických zařízeni na úseku jaderné energie převést na Státní 

úřad pro jadernou bezpečnost.

7. Vytvořit zákonné podmínky pro ucelený systém zpětného začleňování osob se 

zdravotním postižením do života společnosti a na trh práce. Zpracovat návrh 

zákona o ucelené rehabilitaci, o zaměstnanosti a pro úrazové pojištění. V

V ekonomické oblasti je cílem zavedení přirozené soustavy ekonomicky motivačních

nástrojů

1. Vytvořit systém ekonomického zajištění činností souvisejících s BOZP ve všech 

resortech směřujících ke zvýšení úrovně BOZP. zejména v malých a středních 

podnicích, včetně případného využití fondů Evropské unie určených pro podpora 

malého a středního podnikání a zabezpečit potřebné finanční zdroje a podmínky 

pro efektivní činnost orgánů inspekce práce pro rozvoj a důstojné ohodnocení 

lidských zdrojů, zaměřené především na prevenci.
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2. Vytvořit účinné nástroje efektivní ekonomické motivace zaměstnavatelů, 

zaměstnanců a dalších osob vykonávajících práci, případně poskytujících služby, 

k péči o BGZP, přitom zohlednit úroveň této péče v konkrétním podniku.

3. Vytvořit zásady pro ekonomické hodnocení nákladů vynakládaných do oblasti 

BOZP.

4. Prohlásit požadavky BOZP za součást kritérii pro zadávaní veřejných zakázek.

5. Postupně eliminovat prvky vedoucí ke stagnaci řešení základních požadavků 
BOZP.

6. Vytvořit podmínky pro rozvoj kvalitnich externích odborných služeb BOZP, 

včetně pracovně lékařských služeb,

V propagaci, osvětě a poradenství je cílem prosadit vytvoření znalostní základny pro

potřeby podnikatelské stery v prevenci rizik a výcviku osob

1. Vypracovat Národní příručku pro zavádění systému řízení BOZP, včetně 

programů podpory zdraví, jako součást celkového řízení v podnicích. Navazující 

příručky budou zohledňovat velikost podniku, počet a strukturu zaměstnanců, 

zajištění rovných příležitostí pro všechny kategorie zaměstnanců na trhu práce, 

zejména mužů a žen a starších lidí, infrastrukturu podniků a pracovních rizik 

včetně prevence ergonomických, psychosociálních a sociálních rizik 

na pracovišti.

2. Podporovat zavádění systému řízení BOZP v podnicích i s využitím již 

stávajících osvědčených přístupů a metod.

3. Prostřednictvím Pracovního týmu BOZP při Radě hospodářské a sociální dohody 

vytvořit a prosazovat systém efektivní spolupráce orgánů státního dozoru, 

profesních, zaměstnavatelských svazů a sdružení, odborových orgánů a zástupců 

zaměstnanců, ústředních orgánů a institucí v oblasti širšího osvětového působení 

na pracovníky a další osoby ve společnosti ovlivňujících bezpečný výkon 

pracovních i mimopracovních Činností.
4. Pokračovat vc vytváření efektivního systému výchovy a vzdělávaní k BOZP od 

základního až po vysoké školství, doplněného systému dalšího celoživotního 

vzdělávaní, zajišťujícího správné chápaní principů a vlivů na BOZP a životní 

prostředí, a to jak k ochraně dětí a žáků při jejich účasti ve výuce, výchově nebo
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přípravě na povolání, tak k vytváření podmínek pro zdravou a bezpečnou 

činnost.

5. Vytvořit podmínky pro výchovu a vzdělávaní vysoce kvalifikovaných odborníků 

pro výkon inspekce práce a další specializované činnosti BOZP.

6. Podporovat rozvoj vědy a výzkumu ve všech oblastech ochrany člověka pří 

práci.

7. Vytvořit informační systém v celcin rozsahu BOZP, zahrnující informace 

z oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, prevence závažných havárií, požární 

ochrany, ochrany životního prostředí, přístupný všem zainteresovaným 

subjektům, umožňující efektivní využívaní informací pro zlepšení stavu BOZP 

a prostředí.

8. Vést kampaně k prevenci pracovních úrazů, nemocí z povolání a nemocí 

souvisejících s práci, zejména s ohledem na prevenci nových rizik, zlepšováni 

pracovních podmínek a prosazování systémového přístupu k BOZP, podpore 

poradenských, informačních, publikačních a dokumentačních služeb a nového 

přístupu k BOZP, ke zvyšování povědomí možných rizik a k prosazování 

podmínek vytvářejících pracovní pohodu zaměstnanců, mužů i žen, 

popr. starších pracovníků s ohledem na stárnutí obyvatelstva na pracovištích.

V oblasti prosazování a vynucování je cílem zajištění důsledné kontroly uplatňováni

a dodržování předpisů

1, Podporovat efektivní uplatňování a dodržováni předpisů o BOZP v praxi a 

odstranění formalismu při plnění právních požadavků přímo na pracovišti, 

Zajišťovat koordinovanou přípravu a provádění kontroly, prosazování a 

vynucováni dodržování předpisů souvisejících s ochranou života, zdrávi, majetku 

a životního prostředí. Kontrolu a monitorování dosažené úrovně považovat za 

nedílnou součást tvorby všech cílů a úkolů v oblasti BOZP a prostředí. 

Přehodnotit a důsledně uplatňovat přijatá opatření na všech úrovních řízení 

BOZP a kontroly.

Posílit a zracionalizovat Činnosti státniho odborného dozoru prostřednictvím 

vysoce kvalifikovaných odborníků. Posoudit efektivnost výkonu dozoru v oblasti 

BOZP jinými orgány vzhledem k nutným, vynakládaným prostředkům.
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4. Komplexně hodnotit vlivy na ¿draví osob na pracovištích i v jejich okolí.

V zahraniční a mezinárodní spolupráci je ciiem zajištěni aktivní účasti zástupců státní 

správy a odborníků v mezinárodních institucích a programech

Podporovat spolupráci a využití osvědčených modelů a přístupů k řešení BOZP 

v ostatních státech na úrovni zaměstnavatelů, sociálních partnerů a státních 

orgánů, a to včetně ratifikování těch mezinárodních úmluv, které se týkají oblasti 

BOZP, a které nebyly doposud ratifikovány. Jedná se především o Úmluvu č. 81 

z roku 1947. Mezinárodní spolupráci zaměřit i na přípravu odborníků pro činnost 

v mezinárodních institucích.

Věnovat potřebnou pozornost nově přijatým dokumentům mezinárodních 

institucí, kterých je Česká republika Členem, a vytvořit personální a ekonomické 

podmínky na zajištění účasti odborníků v těchto mezinárodních institucích a na 

důležitých mezinárodních setkáních, projektech a aktivitách.

3. Zajišťovat spolupráci na národní i mezinárodní úrovni při postupech stanovených 

opatřeními Evropské komise, co nejširší využívaní poskytovaných zdrojů 

Evropské unie v oblasti BOZP, širší výměnu informací mezi Evropskou 

Agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Bilbao a jednotlivými 

členskými i kandidátskými zeměmi, spolupráci s Nadací pro BOZP Evropského 

fondu v Dublinu a nadále spolupracovat v rámci Evropské unie v oblasti 

harmonizace statistik a výměny kvalitních informací v oblasti BOZP.
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Příloha č. 3 - Zákazové, příkazové a výstražné značky podPa Sm ěrnice R ady  

92/58/EHS

Značky zákazu

Kouření zakázáno Zákaz výskytu 
otevřeného ohně

Průchod pro pěší 
zakázán

Zákaz použití 
vody pro hašení

Voda nevhodná k piti Nepovolaným vstup
zakázán

Zákaz provozu - průjezdu Nedotýkal se
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Značky výstrahy

Výstraha, požárně Výstraha, Výstraha,
nebezpečné látky riziko exploze riziko toxicity

Výstraha, riziko Nebezpečné Pozor na
koroze nebo radioaktivní látky zavěšené břemeno
poleptání

Nebezpečí střetu Nebezpečí - Varováni, výstraha,
s vozíkem elektřina riziko, nebezpečí
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Nebezpečné laserové Nebezpečné oxidující Nebezpečně
záření látky neionizující záření

Nebezpečí — silné Nebezpečí zakopnutí Nebezpečí pádu
magnetické pole

Nebezpečí -  biologické Nebezpečí -  nízká Nebezpečné nebo
riziko teplota dráždivě látky

Vyobrazení značky "Nebezpečí - výbušné prostředí" se nahrazuje vyobrazením
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Značky příkazu

Příkaz: k nošení 
ochrany očí

Příkaz k nošení 
respirátoru

Příkaz k nošení 
ochranného 
pracovního oděvu

Příkaz k nošení 
ochrany hlavy

Příkaz k nošení 
ochrany nohou

Příkaz k nasazení 
ochrany obličeje

Příkaz k nošení 
ochrany sluchu

k |:
Příkaz k ochraně 
rukou

Příkaz k nasazení 
výstroje k upoutání
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A
Příkaz-
pě&l musí pouílt 
tuto cestu

Obecné vyjádření 
příkazu, přikázaný stav 
nebo činnost (ke které se 
v případě nutnosti připojí 
jiná značka)
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Názov práce v anglickom jazyku: Safety and Health Protection at Work
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