BOZP MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY – ZÁKLADNÍ PARAGRAFY
§ 12 zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP
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 osobou a 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.

Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek
BOZP

(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
poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro
poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání
poskytovatele zdravotnické záchranné služby.
(2) Bližší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví
prováděcí právní předpis.

nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu
zdraví,
g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce
na staveništi,
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných
látek, přípravků a materiálů,
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných
odpadů,
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků
materiálů,
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich
etapy podle skutečného postupu prací,
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s
vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných
na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických
osob na staveništi, které mu bylo předáno,
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi
vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života
nebo poškození zdraví,
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím
právním předpisem.
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících
zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž
výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí
právní předpis.

§3
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi

§4
Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

§2
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní,
stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo
právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto
osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle
věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště
náležitě zajištěno a vybaveno.
(2) Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a
realizaci stavby, jimiž jsou
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo
prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a
pracovních prostředků a zařízení,
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při
údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení,
přístrojů a nářadí během používání s cílem owedosdstranit
BEZPEČÁCI.cz (poskytovatelé služeb BOZP a PO, projekt RAMAGO.NET)

(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.
(2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví
prováděcí právní předpis.

§5
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
(1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní
postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na
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pracovišti a aby zaměstnanci
a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující
organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány
bezpečnostními přestávkami; v případech stanovených zvláštními
právními předpisy 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.
(2) Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí
právní předpis.

nevstupovali zaměstnanci, kteří v něm nevykonávají práci, opravy,
údržbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo dozor. Do kontrolovaných
pásem mohou být zaměstnavatelem zařazeny i další práce, při
kterých jsou zaměstnanci vystaveni působení rizikových faktorů,
pokud je toho třeba k ochraně zdraví zaměstnanců.
(4) O kontrolovaných pásmech a zaměstnancích, kteří vstupují do
kontrolovaných pásem, nebo zde konají práce uvedené v odstavci 3,
je zaměstnavatel povinen vést evidenci a ukládat ji po dobu
stanovenou zvláštním právním předpisem. Evidence obsahuje
a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a datum
narození,
b) název kontrolovaného pásma, den jeho zřízení a zrušení,
c) charakteristiku vykonávané práce,
d) účel vstupu a dobu pobytu v kontrolovaném pásmu,
e) počet odpracovaných směn,
f) výčet biologických činitelů, chemických látek a přípravků, se
kterými se v kontrolovaném pásmu zachází, nebo jiných rizikových
faktorů,
g) záznam o mimořádných situacích a změnách údajů uvedených v
evidenci s datem jejich provedení.
(5) V kontrolovaném pásmu je zakázáno jíst, pít a kouřit; pro tyto
účely zaměstnavatel vyhradí zvláštní prostory. Vstupovat do
kontrolovaného pásma je možné jen s osobními ochrannými
pracovními prostředky určenými pro výkon práce v kontrolovaném
pásmu.
(6) V kontrolovaném pásmu nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci,
a to ani z důvodu přípravy na povolání, dále těhotné zaměstnankyně,
zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce
devátého měsíce po porodu.
(7) Rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické
limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah
opatření k ochraně zdraví zaměstnance stanoví prováděcí právní
předpis.

§6
Bezpečnostní značky, značení a signály
(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.
(2) Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a
zavedení signálů stanoví prováděcí právní předpis.

§7
Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma
(1) Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové
faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného
odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením
zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly
vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou
míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení
nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat podle
prováděcího právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména
faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například
karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně),
prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé
mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a
vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších
přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel
povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a
jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních
podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem,
používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků
nebo poskytování ochranných nápojů.
(2) Při práci s vědomým záměrem vykonávat činnosti spojené s
vystavením (dále jen "expozice") biologickým činitelům skupin druhé
až čtvrté uvedeným ve zvláštním právním předpisu nebo překročí-li
výsledky měření rizikových faktorů stanovené nejvyšší přípustné
hodnoty, je zaměstnavatel povinen zjistit příčiny tohoto stavu. Nelzeli výskyt biologických činitelů odstranit nebo hodnoty rizikových
faktorů snížit pod stanovené nejvyšší přípustné hodnoty a odstranit
tak riziko pro zaměstnance, je zaměstnavatel povinen postupovat
podle § 104 zákoníku práce. Současně je povinen neprodleně
informovat zaměstnance. Není-li možné ochranu zdraví
zaměstnance zajistit opatřeními podle odstavce 1, popřípadě
opatřeními podle zvláštního právního předpisu, je zaměstnavatel
povinen zdroj rizikového faktoru vyřadit z provozu, a není-li to
možné, práci zastavit.
(3) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem, s
chemickými karcinogeny a biologickými činiteli a pracovní procesy s
rizikem chemické karcinogenity byly v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem vždy prováděny v kontrolovaných
pásmech, která budou označena a zajištěna tak, aby do nich
BEZPEČÁCI.cz (poskytovatelé služeb BOZP a PO, projekt RAMAGO.NET)

§8
Zákaz výkonu některých prací
(1) Zakázány jsou práce s 2-naftylaminem a jeho solemi, 4aminobifenylem a jeho solemi, benzidinem a jeho solemi, 4nitrodifenylem a polychlorovanými bifenyly, s výjimkou mono- a
dichlorovaných bifenylů, a práce s přípravky obsahujícími více než
0,1 % 2-naftylaminu a jeho solí, 4-aminobifenylu a jeho solí,
benzidinu a jeho solí nebo 4-nitrodifenylu nebo více než 0,005 %
polychlorovaných bifenylů. Zákaz těchto prací neplatí, jde-li o
výzkumné laboratorní práce, analytické práce, práce při likvidaci
nepotřebných zásob, odpadů a zařízení, která obsahují tyto látky a
přípravky, a práce při zneškodňování uvedených látek, pokud
vznikají jako nežádoucí průvodní látka při zpracování jiné látky nebo
přípravku.
(2) Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz těchto prací neplatí, jde-li
o výzkumné laboratorní práce, analytické práce, práce při likvidaci
zásob, odpadů a zařízení, která obsahují azbest, a práce při
odstraňování staveb a částí staveb obsahujících azbest, nebo opravy a
udržovací práce na stavbách nebo práce s ojedinělou krátkodobou
expozicí.
(3) Aplikace azbestu nástřikem a pracovní postupy, které zahrnují
použití tepelně nebo zvukově izolačních materiálů s hustotou menší
než 1 g/cm3 obsahujících azbest, jsou zakázány.

§9
Odborná způsobilost
(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.
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(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. 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.
(3) Zaměstnává-li zaměstnavatel
a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik
sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám,
je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně
způsobilými osobami,
c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy
jednou nebo více odborně způsobilými osobami.
(4) Zaměstnavatel je povinen
a) poskytnout odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci
rizik zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu její
činnosti, zvláště ve vztahu k zaměstnancům v pracovním poměru na
dobu určitou, mladistvým zaměstnancům, těhotným
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, nebo
zaměstnankyním-matkám dítěte do konce devátého měsíce po
porodu a zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k
výkonu práce k jinému zaměstnavateli,
b) zajistit dostatečný počet odborně způsobilých osob,
c) poskytnout odborně způsobilé osobě dokumentaci a informace
1. o všech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají
nebo by mohly mít vliv na bezpečnost zaměstnanců nebo vést k
poškození jejich zdraví,
2. podané zaměstnancům jiného zaměstnavatele, které obdrželi před
zahájením práce na pracovištích zaměstnavatele k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
(5) Při zajišťování úkolů v prevenci rizik postupuje odborně způsobilá
osoba v součinnosti s odborně způsobilými fyzickými osobami
vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů, s
odborovou organizací a zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
(6) Zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně způsobilé osobě
písemnosti týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání a
potřebnou součinnost
a) při předcházení ohrožení života a zdraví s ohledem na povahu
rizika na jeho pracovištích,
b) k přijetí ochranných opatření, jde-li o práce se zvýšeným
ohrožením zdraví zaměstnanců,
c) při výběru a volbě ochranných zařízení.
(7) Plní-li na jednom pracovišti úkoly v prevenci rizik více než 2
odborně způsobilé osoby, zaměstnavatel určí, kdo bude provádět
koordinaci jejich činnosti.

zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti na území
České republiky fyzickou osobou, která je oprávněna vykonávat
obdobnou činnost v členském státě Evropské unie, jiném smluvním
státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederaci, Ministerstvo práce a sociálních věcí její odbornou
kvalifikaci ověří.

§ 10

(1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k
předcházení rizikům.
(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a
ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům,
odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
(3) Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné
činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek,
zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat
a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět
taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a
úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního
právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie
nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních
prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů

§ 11
Zvláštní odborná způsobilost
(1) Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru
ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu,
montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti
samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně
způsobilí zaměstnanci.
(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,
c) odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem,
d) odborná praxe v délce a v oboru stanoveném 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).
(3) Zvlášť odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení
nebo zácvik, v němž působil pod dohledem osoby uvedené v odstavci
2 písm. e), popřípadě osoby touto osobou určené. Nebyl-li způsob,
obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen osobou uvedenou v
odstavci 2 písm. e), určí je zaměstnavatel s ohledem na charakter
práce a náročnost obsluhy.
(4) Zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti se skládá opakovaně
každých 5 let.
(5) Ustanovení § 10 odst. 3 platí obdobně.

Zákon 246/2006 Sb. zákoník práce
§ 101
(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich
života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").
(2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená
zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy
je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích
zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst,
která zastávají.

§ 102

(1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je
a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
b) odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku,
jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském
nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba
činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat
úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, a
c) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti (§ 20).
(2) Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5
let.
(3) Při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v
jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o
Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci,
se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.
Uznávacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Před
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pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a
hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.
(4) Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je
vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby
ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.
Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností
zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a
vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první je
zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.
(5) Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných
opatření k prevenci rizik je zaměstnavatel povinen vycházet ze
všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí
a) omezování vzniku rizik,
b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu,
c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s
cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,
d) nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a
pracovními postupy,
e) nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních
prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně
rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a
techniky,
f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových
faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické
limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu,
g) plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky,
organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu
pracovního prostředí,
h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky
oproti prostředkům individuální ochrany,
i) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze
strojů a zařízení,
j) udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.
(6) Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání
mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná
vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení
práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při
poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem
pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit
podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet
zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují
přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České
republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je
povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských
služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům
vyskytujícím se na pracovišti.
(7) Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se
skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat
zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.

funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní
ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.
(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.
(4) Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní
prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.
(5) Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční
prostředky a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od
zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na
základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí
zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.
(6) Vláda stanoví nařízením bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a
dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů.

§ 105
Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z
povolání
(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 a 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 je
zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu
uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance,
umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního
úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.
(2) Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech
úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo
byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní
dny.
(3) Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést
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 je povinen zaměstnavatel předat
postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu
jeho rodinným příslušníkům.
(4) Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o
úrazu stanoveným orgánům a institucím.
(5) Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování
pracovních úrazů.
(6) Zaměstnavatel je povinen vést 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.
(7) Vláda stanoví nařízením
a) způsob vedení evidence úrazů v knize úrazů,
b) ohlašování úrazů,
c) vyhotovování a zasílání záznamu o úrazu a záznamu o úrazu hlášení změn,
d) okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz, zasílá
záznam o úrazu a záznam o úrazu - hlášení změn,
e) co se rozumí smrtelným pracovním úrazem pro statistické účely,
f) vzor záznamu o úrazu a vzor záznamu o úrazu - hlášení změn.

§ 104
Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv,
mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje
(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.
(2) V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci
mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou
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