Přehled vybraných části ze základních právních předpisú
v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení
Zákon č. 251/2005 Sb. ze dne 3. května 2005 o inspekci práce
ve znění zákona č. 230/2006 Sb.a zákona č. 264/2006 Sb.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ- Část první
§ 1Tento zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních
orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a
příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení
stanovených povinností.
§2 (1) Zřizují se Státní úřad inspekce práce (dále jen "úřad”) a oblastní inspektoráty
práce (dále jen "inspektorát”), které jsou správními úřady. Sídlem úřadu je Opava.
Označení, sídla a územní obvody inspektorátů jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.
§2 (2) Úřad je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu včetně
prostředků státního rozpočtu mají inspektoráty postavení vnitřních organizačních
jednotek úřadu.
§2 (3) Úřad je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo”).
§2 (4) V čele úřadu je generální inspektor. V čele inspektorátu je vedoucí inspektor.
Jmenování a odvolání generálního inspektora a vedoucího inspektora se řídí služebním
zákonem.
PŮSOBNOST A PŘÍSLUŠNOST ÚŘADU A INSPEKTORÁTŮ- ČÁST DRUHÁ
§3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z
a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu
nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci[2] práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o
odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům,
s výjimkou právních předpisů o zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně
zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů,
b) právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,
c) právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,
d) právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou
mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených
technických zařízení,
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e) právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců[3],
zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami
dlouhodobě pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu,
f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti
dětmi.
§3 (2) Úřad a inspektoráty rovněž kontrolují dodržování
a) kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní
nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisů podle
§305 zákoníku práce,
b) vnitřních předpisů vydaných podle zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a
průměrném výdělku[6], zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v
rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech[7] nebo zákona o
cestovních náhradách[8], jestliže zakládají nároky zaměstnanců.
§3 (3) Úřad a inspektoráty vykonávají kontrolu také v případech stanovených zvláštním
právním předpisem[9].
§5 (1) Inspektorát
a) vykonává kontrolu v rozsahu stanoveném v §3,
b) ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje přiměřené
lhůty k jejich odstranění a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních,
c) kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
d) neprodleně kontroluje závady, o nichž byl vyrozuměn odborovou organizací podle
§322 odst. 3 zákoníku práce,
e) je oprávněn kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů, popřípadě se
zúčastňovat šetření na místě úrazového děje,
f) poskytuje úřadu údaje o
1. pracovních úrazech pro vedení informačního systému o pracovních úrazech podle §4
odst. 4, ke kterým došlo v jeho územním obvodu, včetně jejich organizačních a
technických příčin,
2. rizicích při výkonu práce zjištěných kontrolou a o opatřeních přijatých k jejich
odstranění pro vedení informačního systému podle §4 odst. 5,
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g) předkládá úřadu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů
uvedených v §3 odst. 1,
h) poskytuje informace a zpracovává zprávy o plnění svých úkolů, které předkládá
úřadu,
i) vyjadřuje se k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání ve
veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, zda splňují požadavky právních
předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
j) uplatňuje při povolování staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako
pracoviště fyzických osob požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení,
k) poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a
poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek,
l) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o
1. přestupcích nebo správních deliktech,
2. uložení pořádkové pokuty za nesplnění povinnosti podle §6 odst. 2 věty druhé,
m) přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o
1. uložení pořádkové pokuty vydaná inspektorem inspektorátu,
2. zákazu podle §7 odst. 1 písm. j) bodu 1 vydaná inspektorem inspektorátu.
§5 (2) Provedl-li inspektorát kontrolu na základě písemného podnětu, informuje písemně
o výsledku toho, kdo podnět podal. Věta první se použije i tehdy, postupuje-li se podle
§6 odst. 6.

§6 (1) Působnost úřadu a inspektorátů se vztahuje na
a) zaměstnavatele a na jejich zaměstnance, na právnické osoby, u kterých jsou
vykonávány veřejné funkce, a na fyzické osoby vykonávající veřejné funkce,
b) fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli a samy též pracují,
c) fyzické nebo právnické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu a nikoho
nezaměstnávající,
d) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené pod písmeny b) a c),

3

e) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím
zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí, a na koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi,
f) vysílající a přijímající organizace a dobrovolníky při výkonu dobrovolnické služby podle
zvláštního právního předpisu,
g) právnické osoby, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, další
právnické osoby nebo fyzické osoby, u nichž se uskutečňuje praktické vyučování žáků
středních škol, odborných učilišť nebo vyšších odborných škol,
h) věznice, právnické nebo fyzické osoby zaměstnávající odsouzené a na odsouzené,
i) právnické a fyzické osoby, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, sportovní a
reklamní činnosti dětmi (dále jen "kontrolovaná osoba”).
§6 (2) V zařízeních ozbrojených sil a bezpečnostních sborů v působnosti Ministerstva
obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí, v
zařízeních Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a
Národního bezpečnostního úřadu, jakož i v objektech, s nimiž je příslušné hospodařit
Ministerstvo vnitra, kde by kontrolou mohlo dojít k ohrožení utajovaných skutečností,
může být kontrola provedena jen se souhlasem příslušného ministerstva a v zařízeních
Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Národního
bezpečnostního úřadu jen se souhlasem jejich ředitele. Nebude-li souhlas podle věty
první udělen, zajistí ten, kdo odmítl souhlas udělit, provedení kontroly ve své působnosti
a podá do 60 pracovních dnů ode dne odmítnutí udělení souhlasu písemnou zprávu o
výsledku provedené kontroly orgánu inspekce práce, který o souhlas požádal.
§6 (3) V právních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní
správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti, upravených služebním
zákonem, mohou úřad a inspektoráty kontrolovat jen věci týkající se doby výkonu státní
služby a přestávek ve státní službě, služební pohotovosti, státní služby přesčas a v
noční době a bezpečnosti při výkonu státní služby
§6 (4) Působnost úřadu a inspektorátů se nevztahuje na
a) vojáky v činné službě povolané na vojenská cvičení podle zákona o průběhu základní
nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v
záloze[23],
b) vojáky z povolání podle zákona o vojácích z povolání
c) fyzické osoby vykonávající službu v bezpečnostních sborech podle zákona o
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
d) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán státní
báňské správy,
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e) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonávají dozor orgány státního
zdravotního dozoru,
f) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává kontrolní činnost Státní
úřad pro jadernou bezpečnost,
g) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonávají dozor drážní správní
úřady a Drážní inspekce,
h) bezpečnost provozu určených technických zařízení v ozbrojených silách České
republiky,
i) činnost bezpečnostního sboru při služebním zákroku[31] nebo zásahu podle
zvláštních právních předpisů,
§6 (5) Místní příslušnost inspektorátu k výkonu kontroly se řídí místem činnosti
kontrolované osoby a u organizační složky státu jejím sídlem; ve správním řízení se řídí
místní příslušnost správním řádem. Úřad může v jednotlivých případech hodných
zvláštního zřetele, zejména z důvodu podjatosti, písemně pověřit provedením kontroly
jiný než místně příslušný inspektorát.
§6 (6) Úřad je oprávněn v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele, zejména z
důvodu podjatosti, si písemně vyhradit provedení kontroly, kterou je jinak oprávněn
provést místně příslušný inspektorát.

PRÁVA A POVINNOSTI PŘI KONTROLE- ČÁST TŘETÍ
§7 (1) Inspektor je oprávněn
a) vykonávat kontrolu podle tohoto zákona, je-li při jejím zahájení přítomen člen
statutárního orgánu kontrolované osoby, zástupce kontrolované osoby, zaměstnanec
kontrolované osoby, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která
vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby;
na místech, na kterých by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví
inspektora, může být kontrola vykonána jen za doprovodu fyzické osoby pověřené k
tomu kontrolovanou osobou,
b) vstupovat bezplatně do objektů, zařízení a výrobních prostorů kontrolovaných osob
za účelem výkonu kontroly,
c) požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o
zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,
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d) při kontrole ověřovat totožnost fyzických osob uvedených v písmenu a) podle
občanského průkazu, cestovního pasu, popřípadě služebního průkazu státního
zaměstnance,
e) požadovat na kontrolovaných osobách, aby v určených lhůtách předložily originální
doklady, popřípadě tyto doklady úředně ověřené a další písemnosti, záznamy dat na
paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy
programů, vzorky materiálů, látek nebo výrobků (dále jen "doklady”) potřebné ke
kontrole,
f) pořizovat kopie části dokladů nebo výpisy z dokladů pro potřebu doložení neplnění
nebo nedostatečného plnění povinností zjištěných při výkonu kontroly; za tím účelem
použít technické prostředky na zhotovení fotodokumentace, obrazových nebo
zvukových záznamů,
g) v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení,
1. zajišťovat doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a
ponechat jí kopie převzatých dokladů,
2. odebírat k rozboru nezbytně nutné množství vzorků materiálů, látek nebo výrobků
(dále jen "kontrolní vzorek”); jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit,
3. nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,
h) dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších fyzických
osob, zástupce příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na záležitosti související s vykonávanou kontrolou,
i) nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření o
pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje,
j) vydat rozhodnutí o zákazu
1. používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení,
pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo
činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických
osob zdržujících se s vědomím kontrolované osoby v jejích prostorech, a to až do doby
odstranění závady, s výjimkou pevných trakčních zařízení a trakčních vozidel na
drahách a ve veřejné silniční dopravě, lodí a letadel; za tím účelem mohou nařídit, aby
přítomné fyzické osoby ihned opustily prostory, ve kterých je bezprostředně ohrožena
jejich bezpečnost. Vyžaduje-li to nebezpečí hrozící z prodlení, lze rozhodnutí oznámit
ústně; odvolání nemá odkladný účinek. Jestliže bylo rozhodnutí oznámeno ústně, musí
jej inspektor uvést v dílčím protokolu [§ 8 písm. h)]. Rozhodnutí o vydaném zákazu musí
být oznámeno kontrolované osobě písemně bez zbytečného odkladu po dni oznámení
ústního rozhodnutí,
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2. práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li
vykonávána v rozporu se zvláštním právním předpisem,
k) ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a
určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o
přijatých opatřeních; mohou rovněž navrhovat potřebná technická a jiná opatření k
odstranění rizik,
l) ukládat fyzické osobě jménem orgánu inspekce práce pořádkovou pokutu za
nesplnění povinností kontrolované osoby (§ 9),
m) používat telekomunikační zařízení kontrolované osoby v případech, kdy je jejich
použití nezbytné k výkonu kontroly,
n) seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný
stupeň utajení těchto skutečností,
§7 (2) Průkaz inspektora [§ 4 odst. 1 písm. f)] je dokladem o pověření k výkonu kontrolní
činnosti.

PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH OSOB- ČÁST ČTVRTÁ
Přestupky na úseku bezpečnosti práce
§17 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že
a) nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost fyzických osob
zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích,
b) neplní informační povinnost stanovenou v §108 odst. 2 a 3 zákoníku práce,
c) nezajistí spolupráci osob na jednom pracovišti, aby byli kromě jejích zaměstnanců
chráněni také zaměstnanci jiné osoby,
d) přenese náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
zaměstnance,
e) nezajistí přijetí opatření potřebných k prevenci rizik, ačkoli k tomu má povinnost podle
zvláštního právního předpisu,
f) nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v §101 až 103
zákoníku práce,
g) neposkytne bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv,
mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje, ačkoli k tomu má povinnost
podle zvláštního právního předpisu,
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h) nesplní povinnost udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném
stavu nebo nekontroluje jejich používání,
i) neumístí bezpečnostní značky nebo nezavede signály, ačkoli k tomu má povinnost
podle zvláštního právního předpisu,
j) nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, ačkoli k tomu má povinnost podle
zvláštního právního předpisu,
k) nevyhotoví záznam o pracovním úrazu nebo nevede dokumentaci ve stanoveném
rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu
l) nepředá vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženému a v případě smrtelného
pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům,
m) nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má
povinnost podle zvláštního právního předpisu,
n) neohlásí pracovní úraz a nezašle záznam o něm stanoveným orgánům a institucím,
o) nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů,
p) nevede evidenci fyzických osob, u nichž byla uznána nemoc z povolání,
q) neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené ve
zvláštním právním předpise, v nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky[59a] a nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,
r) neplní povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních
prostředků a zařízení stanovené ve zvláštním právním předpise a v nařízení vlády,
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických
zařízení, přístrojů a nářadí,
s) poruší povinnost týkající se organizace práce a pracovních postupů stanovenou ve
zvláštním právním předpise, nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce
a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s
chovem zvířat[60], nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na
pracovištích obdobného charakteru, a nařízení vlády, kterým se stanoví způsob
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při
provozování dopravy dopravními prostředky,
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t) nepřizná právo odmítnout výkon práce, o níž lze mít důvodně za to, že bezprostředně
a závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví zaměstnanců, popřípadě život nebo
zdraví jiných fyzických osob,
u) zaměstná mladistvé zaměstnance pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému
nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví
ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob,
v) nepřizná odborovým orgánům právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném v §322 zákoníku práce,
w) nepřizná zaměstnancům právo účasti na řešení otázek souvisejících s bezpečností a
ochranou zdraví při práci, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního
předpisu,,
x) nezajistí na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo
zneužívat jiné návykové látky,
y) nedoručí inspektorátu oznámení o zahájení prací, ačkoli k tomu má povinnost podle
zvláštního právního předpisu,
z) neplní povinnost poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
za) neplní povinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
stanovené v §18 zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
§17 (2) Za přestupek podle odstavce 1
a) písm. b), c), v), w), x), z) a za) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč,
b) písm. l), m), n), p) a y) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč,
c) písm. a), g), j), k), q), r), s) a t) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
d) písm. d), e), f), h), i), o) a u) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou
ohrožení života a zdraví
§19 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti provozu technických
zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tím, že nezajistí, aby technická
zařízení stanovená zvláštním právním předpisem[63], která představují zvýšenou míru
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ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně
způsobilé fyzické osoby.
§19 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení
§20 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti vyhrazených
technických zařízení tím, že
a) v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného
dozoru[64] na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených
technických zařízení nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném
rozsahu,
b) bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru[64]
na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických
zařízení[65] provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky,
c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole.
§20 (2) Za přestupek podle odstavce 1
a) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč,
c) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí
oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru.

Zákoník práce
Hlava páta
POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE
§103 (1) Zaměstnavatel je povinen
a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by
neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,
b) informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce
zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis,
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c) zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali
pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu
očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze,
d) sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovnělékařskou
péči a jakým druhům očkování a jakým pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením
souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit
se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními
právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví,
e) nahradit zaměstnanci, který se podrobí pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo
očkování podle písmene d), případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného
výdělku, popřípadě ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu podle §192 nebo
nemocenským a průměrným výdělkem,
f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou,
zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému
zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné
a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto
zákona a podle zvláštních právních předpisů[32], zejména formou seznámení s riziky,
výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která
se týkají jejich práce a pracoviště,
g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho
pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke
zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě
mimořádných událostí,
h) jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v
těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně,
které kojí, a zaměstnankyně - matky do konce devátého měsíce po porodu je dále
povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich
zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika
psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s
vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti
nebo zdraví dítěte,
i) umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se
zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
j) zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci,
k) nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci
vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování
pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,
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l) zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními
předpisy[33].
Informace a pokyny je třeba zajistit vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení,
přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení
nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a
pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.
§103 (2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních
předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich
odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané
práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na
kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.
Školení podle věty první zaměstnavatel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále
a) při změně
1. pracovního zařazení,
2. druhu práce,
b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo
změny technologických anebo pracovních postupů,
c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci.
§103 (3) Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí
zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika
a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech
uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

Osobní ochranné pracovní prostředky,pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí
a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje
§104 (1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní
ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen
poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné
pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před
riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat
požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.
§104 (2) V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému
opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako
osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.
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§104 (3) Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční
prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s
nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených
prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje.
§104 (4) Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v
použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.
§104 (5) Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a
ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního
seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel
nahrazovat finančním plněním.
§104 (6) Vláda stanoví nařízením bližší podmínky poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných
nápojů.

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání
§105 (1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny
a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav
zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na
místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním
úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele zaměstnavatel podle věty první bez
zbytečného odkladu uvědomí zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance,
umožní mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámí ho
s výsledky tohoto objasnění.
§105 (2) Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla
způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost
nepřesahující 3 kalendářní dny.
§105 (3) Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních
úrazech, jejichž následkem došlo
a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo
b) k úmrtí zaměstnance.
Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci a v
případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.
§105 (4) Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu
stanoveným orgánům a institucím.

13

§105 (5) Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů.
§105 (6) Zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z
povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil
nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo
nemoc z povolání.

Práva a povinnosti zaměstnance
§106 (1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na
informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich
působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.
§106 (2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že
bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život
nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako
nesplnění povinnosti zaměstnance.
§106 (3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a
zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a
zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.
§106 (4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní
bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se
bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních
povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí
kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen
a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí,
b) podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným
zvláštními právními předpisy,
c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného
chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,
d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní
prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná
zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu,
e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích
zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem
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na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou
účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se
nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách,
pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž
požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto
úkolů obvykle spojeno,
f) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na
pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit
bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné
události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických
zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení,
g) s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na
odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly
podle zvláštních právních předpisů,
h) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní
úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance,
popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování
jeho příčin,
i) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného
zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,

j) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích vztahujících se k fyzickým osobám a o
obchodním tajemství, o kterých se při výkonu kontroly dověděl.
§9 (1) Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky k výkonu kontroly, je povinna
poskytnout součinnost odpovídající oprávněním inspektora podle §7. Fyzická osoba
nemá povinnost podle §7 odst. 1 písm. c), jestliže by jejím splněním způsobila
nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým
§9 (2) Kontrolovaná osoba je povinna v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze své
činnosti a technickému vybavení poskytnout materiální a technické zabezpečení pro
výkon kontroly.
§9 (3) Oprávnění zaměstnanci, popřípadě zástupci kontrolované osoby jsou povinni na
žádost inspektorů dostavit se v určeném termínu k projednání výsledků kontroly.
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Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínekbezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
§ 1 Úvodní ustanovení
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství[1], upravuje
v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle §3
zákoníku práce.
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
§2 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým
požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby
a) prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené
rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,
b) pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené
mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost,
teplotu a zásobování vodou,
c) prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a
stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,
d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest
byly stále volné,
e) v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná údržba,
úklid a čištění,
f) pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením
poskytujícím pracovnělékařskou péči prostředky pro poskytnutí první pomoci a
vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.
§2 (2) Bližší požadavky na[1]pracoviště a pracovní prostředí stanoví prováděcí právní
předpis.
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Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
§4 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní
prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro
práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a
nářadí musí být
a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby
zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,
c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.
§4 (2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,
dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis.

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
§5 (1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby
byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci
a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je
vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami[2]; v případech
stanovených zvláštními právními předpisy[3] musí být doba výkonu takové činnosti
v rámci pracovní doby časově omezena,
b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály,
c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení,
d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích,
e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího
zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak,
f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména
páteř.
§5 (2) Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které
je zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis.

Bezpečnostní značky, značení a signály
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§6 (1) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k
poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a
zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení
a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.
§6 (2) Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení
signálů stanoví prováděcí právní předpis.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

§9 (1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik
možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen "zajišťování úkolů v
prevenci rizik”) s ohledem na
a) nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k
předmětu činnosti zaměstnavatele,
b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,
c) počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.
§9 (2) Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý
nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a
b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého
zaměstnává v pracovněprávním vztahu[6]. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen
zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec
zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými
osobami.

Zvláštní odborná způsobilost
§11 (1) Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a
zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, mohou
práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně
způsobilí zaměstnanci.
§11 (2) Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je
a) zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu,
b) dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk však nesmí
být nižší než 18 let,
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c) odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem,
d) odborná praxe v délce stanovené prováděcím právním předpisem,
e) splnění požadavků podle odstavce 3 určených osobou, která uvádí na trh nebo
distribuuje, popřípadě uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře
ohrozit oprávněný zájem,
f) doklad o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti (§ 20).

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI ČINNOSTI NEBO
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEBMIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY

§ 12 Na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o
a) zaměstnavatele, který je fyzickou osoboua sám též pracuje,
b) fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního
právního předpisu,
c) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené v písmenu a) nebo b),
d) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo
jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí,
se vztahuje §101 odst. 1 a 2, §102, 104 a 105 zákoníku práce a §2 až 11 s
přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich
rozsahu.
§ 13Tam, kde se v zákoníku práce nebo v části první uvádí zaměstnavatel nebo
zaměstnanec, rozumí se tím osoba uvedená v §12.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí ze dne 26. ledna 2005
Vláda nařizuje k provedení §134 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona č. 155/2000 Sb.:
§ 1Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje
podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v
pracovním prostředí.

19

§2 (1) Toto nařízení se nevztahuje na pracoviště
a) v dopravních prostředcích používaných při silniční, železniční a letecké dopravě mimo
objekt zaměstnavatele,
b) užívané při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a nakládání
s výbušninami, podléhající vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,
c) na plavidlech používaných při vnitrozemské nebo námořní plavbě,
§2 (2) Tímto nařízením nejsou dotčeny
a) obecné technické požadavky na výstavbu,
b) zvláštní požadavky na pracoviště,
c) zvláštní požadavky na uvedení výrobků na trh a do provozu,
d) zvláštní požadavky na činnosti související s využíváním jaderné energie a ionizujícího
záření,
e) zvláštní požadavky na požární ochranu,
f) zvláštní požadavky na činnosti související s prevencí závažných havárií,
které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.

§3 (1) Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a
organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který
neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.
§3 (2) Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení
rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve
vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně
rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před
účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních
prostředků a zařízení.
§3 (3) Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do
provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních právních
předpisech a požadavkům tohoto nařízení. Před uvedením pracoviště do provozu a
používání je nutné zajistit
a) uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými
povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů a
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výrobních a technologických procesů, včetně určení osob, k jejichž povinnostem patří
zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště,
b) stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení
pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení,
c) umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
skladových prostorů, komunikačních ploch a dopravních komunikací a vymezení
pracovního místa zaměstnanci; stroje a technická zařízení se umísťují tak, aby byly
pokud možno soustředěny výrobní a pracovní prostředky a zařízení s přibližně stejnými
účinky podle druhů a vlastností škodlivin a vlivů na okolí,
d) náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních a
pracovních prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby nemohlo dojít k jejich
nežádoucímu (nechtěnému) pohybu,
e) opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou používány zdraví škodlivé
nebo nebezpečné látky a přípravky, stanovené zvláštními právními předpisy,
f) opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování zaměstnanců k
zajištění bezpečné evakuace osob, případně zvířat, podle zvláštních právních předpisů,
g) zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní době.
§3 (4) Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí
a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a
rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních
prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob
používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického
stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky
předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště,
b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí
osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění,
c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a
revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel,
byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou
dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám
vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
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Část 2.
2. Elektrické instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě,
únikové cesty a východy
2.1 Elektrické instalace
2.1.1 Zařízení pro vnitřní a venkovní rozvody elektrické energie (dále jen „instalace") a
elektrická zařízení musí být navržena, vyrobena, odborně prověřena a vyzkoušena před
uvedením do provozu a provozována tak, aby se nemohla stát zdrojem požáru nebo
výbuchu; zaměstnanci musí být odpovídajícím způsobem chráněni před nebezpečím
úrazu způsobeného elektrickým proudem, elektrickým obloukem nebo účinky statické
elektřiny.
2.1.2 Všechny části instalace musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a
nesmějí nepříznivě ovlivňovat jiná zařízení; musí být dostatečně dimenzovány a
chráněny proti účinkům zkratových proudů a přetížení; části zařízení musí být
provedeny tak, aby na místech, jimiž prochází elektrický proud, nemohlo za běžných
provozních podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí vodičů.
2.1.3 Instalace musí být provedeny tak, aby je bylo možno podle potřeby vypnout Při
uvádění do provozu po částech musí být nehotové části spolehlivě odpojeny a
zabezpečeny proti nežádoucímu zapojení, popřípadě jinak zajištěny.
2.1.4 Instalace, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být bez.
zbytečného odkladu odpojeny a zajištěny.
2.1.5 Instalace musí být provedeny a uloženy tak, aby byly přehledné; průchody stěnami
a konstrukcemi musí být provedeny tak, aby nemohlo dojít k poškození instalace ani
stavby. Vzdálenosti vodičů a kabelů navzájem, od částí staveb, od nosných a jiných
konstrukcí, musí být voleny podle druhu izolace a způsobu jejich uložení.
2.1.6. Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo
dojil k jejich poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a zabezpečeny proti
zkroucení žil. Při používání rozpojitelných spojů, nesmí být v rozpojeném stavu napětí
na kontaktech vidlic.
2.1.7 Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při
přemísťování odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze
pohybovat pod napětím.
2.1.8 Prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány,
vypnuty, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu výrobních a
pracovních prostředků a zařízení. Prozatímní instalace nesmí být zřizovány v prostředí s
nebezpečím výbuchu. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně trvale
označený.
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2.1.9 Jsou-li na pracovišti používány přenosné světelné zdroje, musí být odolné proti
nárazu.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,
přístrojů a nářadí
Vláda nařizuje podle §134a odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona č. 155/2000 Sb.:
§1Toto nařízení se vztahuje, v souladu s právem Evropských společenství,[1] na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen
"zařízení"), pokud požadavky na bezpečnost provozu a používání zařízení nestanoví
zvláštní právní předpis jinak.[2]

§2Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) používáním zařízení činnost spojená zejména se spouštěním, zastavováním,
dopravou, opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po celou
dobu jeho provozu,
b) nebezpečným prostorem prostor uvnitř nebo vně zařízení, ve kterém je zaměstnanec
vystaven riziku ohrožení zdraví,
c) ochranným zařízením mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné
zařízení sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců,
d) obsluhou zaměstnanec, který zařízení používá a je k této činnosti oprávněn,
e) průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž,
manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení,
jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení,
f) provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci,
záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní
předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní
dokumentace nebo zaměstnavatel,
g) místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující
zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu
zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele,
h) normovou hodnotou konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české
technické normě.
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§3 (1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na
příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou
a) používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní
dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním
provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou
hodnotou,
b) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný
manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující
bezpečné používání zařízení,
c) přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných,
bezpečným způsobem,
d) vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, kde
existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi pracovního
zařízení nebo pádu břemene,
e) montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem
dodaným výrobcem,[3] nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem stanoveným
zaměstnavatelem,
f) ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy
vyvolanými účinky elektřiny,
g) ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, zejména
zasažení bleskem,
h) umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo
nebezpečné prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo
poškození, dobrá viditelnost, rozpoznatelnost a v určených případech příslušné
označení; nemohou-li být ovládací prvky z technických důvodů umístěny mimo
nebezpečné prostory, nesmí být jejich ovládání zdrojem nebezpečí, a to ani v důsledku
nahodilého úkonu,
i) spouštění zařízení pouze záměrným úkonem obsluhy pomocí ovládače, který je k
tomu účelu určen,
j) vybavení ovládačem pro úplné bezpečné zastavení; v době, kdy se zařízení
nepoužívá, jeho vypnutí a ve stanovených případech jeho odpojení od zdrojů energií a
zabezpečení,
k) vybavení ovládačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovládače tam,
kde je to nutné; současně se zastavením chodu zařízení nebo jeho nebezpečné části se
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musí vypnout přívody energií k jeho pohonům, s výjimkou případů, kdyby tím došlo k
ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců,
l) vybavení zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od všech
zdrojů energií; následné připojení zařízení ke zdrojům energie nesmí představovat pro
zaměstnance žádné riziko,
m) vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovládači k zastavení některého nebo
všech zařízení v závislosti na druhu rizika,
n) upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho části vhodným způsobem, je-li
to nutné pro bezpečný provoz a používání,
o) neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo
teplotami, které vyvíjí zařízení,
p) v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními,
značením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a
nesmí být poškozovány běžným provozem zařízení, a
r) vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života a
poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména
1. před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze zařízení,
2. před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinků výbušných
směsí látek vyráběných, užívaných nebo skladovaných v zařízení,
3. před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných nebo
tuhých emisí,
4. před možným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením nebo
destrukcí pohybující se části zařízení.
§3 (2) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li
zařízení odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná
ochranná opatření.
§3 (3) Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se
nenachází žádný zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní
systém před spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i
viditelný výstražný signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli
vždy dostatek času nebezpečný prostor opustit.

§4 (1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna
podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní
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dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním
provozním bezpečnostním předpisem.
§4 (2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být
prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním
bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní
dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.[4]
§4 (3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.
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