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SEMINÁŘ BOZP a PO

u Bc. Jaroslav Kocián

u odborně způsobilá osoba v PO

u odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

u koordinátor BOZP na staveništi

u auditor dle ČSN ISO 45 001:2018 a ČSN ISO 19011:2019 

LEGISLATIVA

• Zákon 262/2006 Sb. (Zákoník práce) 
• Zákon 109/2002 Sb. (Zákon o úst.výchově)
• Zákon 309/2006 Sb. (zákon o BOZP)
• Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon)
• Zákon 258/2000 Sb. (zákon o ochraně zdraví)
• Zákon 251/2005 Sb. (Inspekce práce)
• Zákon 65/2017 Sb. (Zákon o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek)
• Zákon 372/2011Sb. (Zákon o zdrav. službách)
• Zákon 373/2011 Sb. (zákon o specifických
• zdravotních službách) 
• Zákon 350/2011 Sb. (zákon o chem. látkách)
• Zákon 361/2000 Sb.  
• Zákon 250/2021 Sb. (platný od 1.7.2022)
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•NV 201/2010 Sb. (pracovní úrazy) 
•NV 390/2021 Sb. (OOPP)
•NV 361/2007 Sb. (ochrana zdraví – hygiena)
•NV 101/2005 Sb. (ochrana zdraví – technika)
•NV 362/2005 Sb. (práce ve výškách)
•NV 378/2001 Sb. (dokumentace – technika)
•NV 168/2002 Sb. (dopravní předpisy)
•NV 375/2017 Sb. (bezpečnostní značení)
•EN 1176-7 (kontrola, sportoviště, zahrady MŠ) 

Vyhl. 432/2003 Sb. (kategorizace) v platném znění
Vyhl. 180/2015 Sb. (zakázané práce)
Vyhl. 48/1982 Sb. (BOZP, technika)
Vyhl. 268/2009 Sb. (technické požadavky)
Vyhl. 263/2007 Sb. (pracovní řád)
Vyhl. 64/2005 Sb. v platném znění (úrazy dětí, žáků,   
studentů)
Vyhl. 410/2005 Sb.
Vyhl. 50/1978 Sb. 
Vyhl. 238/2011 Sb. (pískoviště)
Vyhláška 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovně lékařských  
službách

Zákon 262/2006 Sb. v pl. znění

Zákoník práce
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ZP, § 32

• V případech stanovených zvláštním právním 
předpisem (Zákon 373/2011 Sb. v platném znění a 
Vyhl. 79/2013 Sb.) je zaměstnavatel povinen zajistit, 
aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní 
smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce.

• Veškeré záznamy o pracovnělékařských 
prohlídkách se ukládají do osobního spisu

ZP, § 37

u Při nástupu do práce musí být zaměstnanec 
seznámen s pracovním řádem a s právními a 
ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. 
uZáznam o vstupním školení SE UKLÁDÁ DO 

OSOBNÍHO SPISU

ZP, § 101

u Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je
nedílnou a rovnocennou součástí pracovních
povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních
řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.
uTýká se osob, které někoho řídí a současně mohou 

i školit (ředitel, zástupce, vedoucí stravování, 
školník), tedy musí vlastnit doklad o školení 
vedoucích zaměstnanců 
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ZP, § 101

u Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou
a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni
vzájemně se písemně informovat o rizicích a
přijatých opatřeních
uNapříklad dlouhodobé pronájmy jiným subjektům

u Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny 
fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na 
jeho pracovištích.
u Zajištění vstupu cizích osob do objektu DD, VÚ a 

DÚ 

ZP, § 102

u 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 
uNapříklad i řády odborných pracoven, vnitřní řád 

apod.

Zákon 109/2002 Sb. v pl.zn., § 20

u povinnosti dětí § 2, odst. 
uDodržovat stanovený pořádek a kázeň
uDodržovat předpisy a pokyn k BOZ s nimiž bylo řádně 

seznámeno (evix)
uVnitřní řád stanoví způsob a rozsah seznámení jak s 

vnitřním řádem ale i pokyny pro provoz rodinné 
skupiny, seznámení s obsluhou zařízení apod.  
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ZP, § 102

u 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  
uČerpáme z návodů k obsluze, pokynů dodavatele, 

z legislativních podkladů apod.  

ZP, § 102

uNení-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel 
povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k 
omezení

uOpatření jsou technická a organizační 

uO vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých
opatřeních podle věty první vede zaměstnavatel
dokumentaci

ZP, § 102

Zaměstnavatel přijímá 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
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ZP, § 102, Metodiky MV ČR a MŠMT 

u Doposud jsme měli Zdolávání mimořádných událostí a v
souladu s koncepcí přístupu MŠMT doporučuji přejít na
Koordinační plán.
u DD, DÚ nebo VÚ si může nechat ve spolupráci s
odborníky Bezpečnostní audit, bezpečnostní plán.
Koordinační plán je však dokument, který pokryje
standardizovanou formou různé činnosti nemusí mu
předcházet Bezpečnostní plán nebo audit

ZP, § 102

uZaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle
druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný
počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí
první pomoci a organizují evakuaci zaměstnanců
uZde by mělo v součinnosti se smluvním
poskytovatelem pracovnělékařské péče probíhat
školení zaměstnanců o poskytování první pomoc a
vždy by v DD atd. měla být minimálně 1 taková
osoba

§ 103,povinnosti zaměstnavatele

informovat zaměstnance o tom, do jaké
kategorie byla jím vykonávaná práce
zařazena; (viz osnova školení) 

zajistit, aby práce v případech stanovených
zvláštním právním předpisem vykonávali
pouze zaměstnanci, kteří mají platný
zdravotní průkaz (činnosti epidemiologicky
závažné)
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§ 103,povinnosti zaměstnavatele

sdělit zaměstnancům, který poskytovatel
Pracovně lékařských služeb jim poskytuje tyto
služby

§ 103,povinnosti zaměstnavatele

zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele
vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi
před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace
a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních,
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první
pomoci a evakuace fyzických osob. (například ČŠI,
volby, řemeslníci apod. ) 

§ 103,povinnosti zaměstnavatele

Vzhledem k tomu, že máme v děti a mladistvé, je
nutno pro ně zpracovat pokyny k zajištění BOZ.
V praxi to znamená že v odborných učebnách a ve
Vnitřním řádu jsou zveřejněny pasáže, které reagují
na možná nebezpečí a upřesňují chování a činnosti
tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost, například
povinnoti při volné vycházce jízda na kole, práce při
přípravě stravy (nože, trouby..)
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§ 103,povinnosti zaměstnavatele

Poučení dětí se děje při přijetí do zařízení a to na základě osnovy
zahrnující všechny oblasti pobytu a činností dítěte umístěného v
zařízení, pohyb kam dítě může, kam je s doprovodem apod.
Zpravidla se dítě podepisuje a dokument se ukládá do složky dítěte
Poučení dítěte v rodinné skupině již zahrnuje podrobnější seznámení
se skupinou a zařízeními v ní umístěné, pokud děti pomáhají při
přípravě snídaně, večeře atd, jsou seznámeni s riziky, pokud mají
soukromé spotřebiče jako například NTB, mobily, rádia, fény, jsou
seznamovány s jejich užíváním zejména odpojením od elektrické
energie atd.

§ 103,povinnosti zaměstnavatele

K evidenci plnění těchto povinností je využíván systém EVIX.
V rámci různých modulů EVIXU se může zaznamenat poučení do
modulu denní evidence ke konkrétnímu dítěti, že bylo seznámeno s
„něčím“, některá zařízení používají například při plánované aktivitě
záznam o poučení v rámci týdenního plánu a vkládají
předpřipravenou formulaci. Velká většina však má písemné záznamy
v mimo evix, kam píší jednotlivá konkrétní poučení například jízda na
kolem, bruslení seznámení s provozním řádem venkovních hracích
ploch, pokyny ke koupání apod.

ZP, § 103

u Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům 
školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 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. 

u Totéž se týká dětí umístěných v zařízení tedy 
vykonávaný dohled nad nimi. 
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ZP, § 103

u zajistit dodržování zákazu požívání alkoholu a kouření na
pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy.

u Informace a pokyny k BOZP je třeba zajistit a předat vždy při
přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo
změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí,
zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a
pracovních postupů.

u O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést
dokumentaci.

ZP, § 103

u Zaměstnavatel určí ve vnitřním předpisu 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.

u typy školení
uVstupní
uPeriodické
uMimořádné
uCyklus poučen dětí je uveden ve Vnitřním řádu

Dokumentace o školení

u Název školení
u Datum školení
u Osnova a rozsah školení
u Způsob ověření znalostí
u Podpisy školených a školitele
u Prohlášení školitele
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§ 106,  práva a povinnosti zaměstnanců

u Zaměstnanec má právo
una zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
una informace o rizicích jeho práce 
una informace o opatřeních na ochranu před jejich 

působením; informace musí být pro zaměstnance 
srozumitelná 

uZaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, 
o níž má důvodně za to, že bezprostředně a 
závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo 
zdraví 

ZP, § 106, povinnosti zaměstnanců

u Zaměstnanec je povinen

uúčastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem 
zaměřených na BOZP včetně ověření znalostí, 

udodržovat 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,

ZP, § 106, povinnosti zaměstnanců

udodržovat při práci stanovené pracovní postupy
upoužívat stanovené pracovní postupy a  

prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky 
a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a 
nevyřazovat z provozu,

unepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné 
návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v 
pracovní době i mimo tato pracoviště, 
nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště 
zaměstnavatele 

unekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde 
jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. 
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ZP, § 106, povinnosti zaměstnanců

uoznamovat svému nadřízenému vedoucímu 
zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, 
které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným 
způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví 
zaměstnanců
upodrobit se pracovnělékařským prohlídkám, 

vyšetřením nebo očkováním stanoveným 
zvláštními právními předpisy

ZP, § 106, povinnosti zaměstnanců

ubezodkladně oznamovat svému nadřízenému 
vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud 
mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz 
jiného zaměstnance a spolupracovat při 
objasňování jeho příčin,

upodrobit se na pokyn oprávněného vedoucího 
zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek

ZP, § 108

u Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně 
jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních 
zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací 
nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky 
odstraňovat. 
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§ 104, OOPP

u OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

§ 104, OOPP

u 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. 

u 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. 

ZP, § 104

u Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné 
pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat 
jejich používání 

u Nesmí být přenášeno na zaměstnance, tedy nelze dát prací 
prášek apod. 

u OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytne 
zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního 
seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a 
konkrétních podmínek práce.

u Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 
nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním 
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NV. 390/2021 Sb. v pl. znění

Nařízení vlády o bližších podmínkách 
poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, 

čisticích a dezinfekčních prostředků

NV 390/2021 Sb. 

u Ochrannými prostředky pro účely tohoto nařízení nejsou

uběžný pracovní oděv a obuv, které nejsou určeny 
k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky2) a 
které nepodléhají při práci mimořádnému 
opotřebení nebo znečištění,
usportovní výstroj a vybavení

NV 390/2021 Sb. 

u Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků 
stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti 
vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s 
přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků

u Osobní ochranný pracovní prostředek se přiděluje zaměstnanci 
vždy, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená 
životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti 
vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje další riziko
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PROKÁZÁNÍ PLNĚNÍ

u Směrnice pro řešení OOPP
u Hodnocení rizik
u Přehled určených OOPP pro profese a eliminaci nebezpečí  
u Doklad o přidělení OOPP
u Doklad o kontrole používání OOPP

§ 105, PRACOVNÍ ÚRAZY

u Pracovní úrazy

Co je „pracovní úraz“

Zákon č. 262/2006 Sb. - § 271k
(1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt 
zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a 
násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s ním 

(2) Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro 
plnění pracovních úkolů.

(3) Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do 
zaměstnání a zpět.
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ZP, § 105

u 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 

u Záznam do knihy úrazů a předání opisu druhému zaměstnavateli

ZP, § 105

u 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.

u Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech
pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění
zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny,
nebo k úmrtí zaměstnance

ZP, § 105

ROZDĚLOVNÍK

• Oblastní inspekce práce (do 5 dne násl. měsíce)
• Zdravotní pojišťovna zaměstnance (do 5 dne násl. měsíce)
• Zaměstnanec
• Zaměstnavatel
• Oprávněná pojišťovna dle zákonného pojištění pro nemoc z povolání 

a pracovní úraz
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NV 201/2010 Sb. v pl. znění

Nařízení vlády o způsobu evidence 
úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu

NV 201/2010 Sb. (1.1.2015) 

TISKOPISY

• Záznam o úrazu

• Záznam o úrazu – hlášení změn

Zákoník práce (v platném znění)

§ 271a

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní 
neschopnosti

• (1) Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní 
neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi 
průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené 
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší 
náhrady mzdy nebo platu (vyplácí se měsíčně)
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Zákoník práce (v platném znění)

§ 271c

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

• (1) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 
se poskytuje zaměstnanci jednorázově, a to nejméně 
ve výši podle právního předpisu vydaného k provedení 
odstavce 2.

Zákoník práce (v platném znění)

§ 271r

• Způsob a výši náhrady škody nebo nemajetkové újmy je 
zaměstnavatel povinen projednat bez zbytečného 
odkladu s odborovou organizací a se zaměstnancem.

PROKÁZÁNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

u Kniha úrazů (dostupná určeným osobám)
u Záznam o úrazu (tiskopis)
u Projednání odškodnění
u Odškodnění
u Archivace
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Vyhl. 64/2005 Sb. v pl. znění

Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků 
a studentů

Vyhl. 64/2005 Sb. v platném znění
§ 1
Kniha úrazů

V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí,
žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým
došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2
školského zákona, a to nejpozději do 24 hodin
od okamžiku, kdy se škola nebo školské
zařízení o úrazu dozví.

Vyhl. 64/2005 Sb. v platném znění
§2
Záznam o úrazu

(1) Záznam o úrazu škola nebo školské zařízení
vyhotovuje, jde-li o
a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte,
žáka nebo studenta (dále jen "žák") ve škole nebo
školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě
jdoucích vyučovacích dnů, nebo
b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této
vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které
způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák
zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.
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Vyhl. 64/2005 Sb. v platném znění
§ 4
Zasílání záznamu o úrazu
(1) Záznam o úrazu podle § 2 odst. 1 písm. a) a
odst. 4 zasílá škola nebo školské zařízení za
uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého
dne následujícího měsíce
České školní inspekci (V současné době se vkládá
do systému

InSPIS )
zdravotní pojišťovně dítěte, žáka, studenta

Vyhl. 64/2005 Sb. v platném znění
§ 4
Zasílání záznamu o úrazu (další povinné složky)

zákonný zástupce
škola nebo školské zařízení pro svoji evidenci
Pojišťovna se kterou má sjednáno pojištění pro
tyto účely
Zřizovateli (na jeho výslovnou žádost)
místně příslušnému útvaru Policie České
republiky.

Vyhl. 64/2005 Sb. v platném znění
V knize úrazů se uvede
a) pořadové číslo úrazu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození zraněného,
c) popis úrazu,
d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně
údaje o datu a místě události,
e) zda a kým byl úraz ošetřen,
f) podpis zaměstnance právnické osoby
vykonávající činnost školy nebo školského zařízení,
který provedl zápis do knihy úrazů,
g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání
záznamu o úrazu.
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EVIXV EVIXU je modul kniha úrazů obsahující položky
a) pořadové číslo úrazu,
b) Datum a čas úrazu
c) zapsal
d) Popis úrazu
e) popis události, při které k úrazu došlo
f) místo, kde k úrazu došlo
g) kdo úraz ošetřil,
ch) Zda byl úraz ovlivněn jinou osobou
i) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání
záznamu o úrazu
j) Čerpaná částka pojistného

Vyhl. 180/2015 Sb. 

Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány 
těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které 
kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého 

měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou 
zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, 
za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto 
práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o 

zakázaných pracích a pracovištích

Vyhl. 180/2015 Sb. 

u Těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce
u rizikové s výjimkou prací zařazených podle jiného právního 

předpisu upravujícího zařazování prací do kategorií jako 
rizikové pro faktor psychická zátěž podle kritéria práce v noční 
době,

u spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při 
občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté 
manipulaci 5 kg,

u ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m 
u Práce s vybranými chemickými látkami 
u
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Právní základ

PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ 
PÉČE

UZAVŘENÍ SMLOUVY S POSKYTOVATELEM PLS

PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA ZAMĚSTNANCE 
(VSTUPNÍ nebo PERIODICKÁ apod.)

ZALOŽENÍ DO OSOBNÍHO SPISU 

POSTUPY ORGANIZACE

Dohled provedený lékařem PLP

1. Pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce –
zjišťování a hodnocení rizikových faktorů

2. Ve stravovacích provozech a sociálních zařízeních zaměstnavatele

3. Hodnocení rizik

4. Cyklus 1 x ročně, jsou-li zaměstnanci pouze v kategorii 1 tak 1 x za 
2 roky

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY - OBSAH
vyhláška č. 79/2013 Sb. - § 2
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POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
vyhláška č. 79/2013 Sb. - § 9 - 14

Druhy pracovně lékařských prohlídek

A. K posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci
a) vstupní
b) periodická
c) mimořádná

B. Při ukončení výkonu práce
d) výstupní na žádost zaměstnance
e) po skončení rizikové práce (následná)

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
vyhláška č. 79/2013 Sb. - § 7

Obsah každé lékařské prohlídky

1. ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ

a) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu
• Výpis z dokumentace od registrujícího poskytovatele

b) pracovní anamnéza
zejména odezva organizmu na výskyt rizikových faktorů, sděluje  
zaměstnavatel v žádosti 

c) komplexní fyzikální vyšetření
(vč. orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a neurologického 
vyšetření; důraz na orgány a systémy s předpokládaným zatěžováním)

d) základní chemické vyšetření moče

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
vyhláška č. 79/2013 Sb. - § 9 - 14

Druhy pracovně lékařských prohlídek

VSTUPNÍ
Účel 
zařadit k výkonu práce osobu s odpovídající zdravotní způsobilostí
(viz též § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce)

Lhůta
Před uzavřením
- pracovního poměru
- dohody o PP nebo PČ (riziková práce; zvláštní požadavky; pochybnost)
- vztahu obdobného PPV

Před převedením na jinou práci
(odlišné podmínky – navýšení kategorie nejméně o jeden, bez ohledu na změnu 
výsledné kategorie práce)
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POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
vyhláška č. 79/2013 Sb. - § 9 - 14

Druhy pracovně lékařských prohlídek
PERIODICKÁ

Účel 
včasné změny zdravotního stavu (náročnost práce, stárnutí organizmu)

A. Podle zařazení práce do příslušné kategorie
B. Rizika ohrožen zdraví (viz vyhl.79/2013 Sb.)

Práce ve školách a školských zařízení a u činnosti epidemiologicky závažných jsou 
detekována rizika ohrožení zdraví

Cyklus prohlídek

1 x za 4 roky
1 x za 2 roky (po dosažení 50ti let věku
1 x za 2 roky (noční práce)
1 x za dva roky (kategorie 3)

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
vyhláška č. 79/2013 Sb. - § 9 - 14

Druhy pracovnělékařských prohlídek
MIMOŘÁDNÁ
Účel 
zjištění zdravotního stavu 
– důvodný předpoklad, že došlo ke ztrátě – změně zdravotní způsobilosti

Provedení (pokud)
- nařídí orgán ochrany veřejného zdraví
- vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek
- přerušení výkonu práce

- déle 8 týdnů z důvodu nemoci (neplatí u kategorie 1)
- úraz s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím a jiné  
těžké zranění

- déle 6 měsíců z jiných důvodů
- žádosti zaměstnavatele (jeho podnět nebo podnět zaměstnance)
- informace ošetřujícího lékaře (souvislost se změnou zdravotního stavu)

Lékařský posudek 
(§ 41 – 49 z. č. 373/2011 Sb., V č. 98/2012 Sb.)

Poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání

Datum vydání posudku

POSUDKOVÝ ZÁVĚR:

• zdravotně způsobilý

• zdravotně způsobilý s podmínkou

• zdravotně nezpůsobilý

• pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost

Identifikační údaje posuzované osoby, poskytovatele, účel
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Lékařský posudek 
(§ 41 – 49 z. č. 373/2011 Sb., V č. 98/2012 Sb.)

Posudek musí být vydán nejdéle do 10 pracovních dnů
(od obdržení nebo ústního podání žádosti)

Posouzení dalšího trvání zdravotní způsobilosti 
nejdříve 90 dnů před koncem platnosti dosavadního posudku

Časová platnost se nemění

Konec platnosti posudku

• uplynutí doby, na kterou byl vydán

• den, kdy mělo být provedeno nové posouzení zdravotní způsobilosti

• ukončení pracovněprávního vztahu, s výjimkou nového uzavření PPV 
do 3 měsíců od předchozího u stejného zaměstnavatele

•Vzdání se práva odvolání

Vyhl. 432/2003 Sb. v pl. znění

Kategorizace prací
dle z. 258/2000 Sb. v 

pl.zn.

Vyhl. 432/2003 Sb. v pl. znění

u Fyzická zátěž (muži)

u spojená s ruční manipulací s břemeny,  při které se hmotnost ručně 
přenášených břemen muži pohybuje při občasné manipulaci v rozmezí od 
30 do 50 kg a při časté manipulaci v rozmezí od 15 do 30 kg nebo 
kumulativní hmotnost břemen přenášených za průměrnou směnu je 
vyšší než 7000 kg, ale nepřekračuje hodnotu 10 000 kg

u Fyzická zátěž (ženy)

u při které se hmotnost ručně přenášených břemen ženami pohybuje při 
občasné manipulaci v rozmezí od 15 do 20 kg a při časté manipulaci v 
rozmezí od 5 do 15 kg nebo je kumulativní hmotnost břemen 
přenášených za průměrnou směnu vyšší než 4500 kg, ale nepřekračuje 
hodnotu 6500 kg.
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Vyhl. 432/2003 Sb. v pl. znění

u Pracovní poloha
u Zátěž teplem, chladem
u Psychická zátěž

u Kategorie druhá

uve vnuceném pracovním tempu,
uspojená s monotonií,
uvykonávaná v třísměnném a nepřetržitém pracovním 

režimu.
u Kategorie třetí

uvykonávaná pouze v nočních směnách.

Vyhl. 432/2003 Sb. v pl. znění

u Zraková zátěž
u Kategorie druhá

use zařízeními určenými k nepřetržitému monitorování 
činností strojů nebo zařízení, nebo kontrole výroby 
nebo výrobků prostřednictvím obrazovkových 
terminálů
uBezpečnostní přestávky po 2 hodinách práce

u Práce s biologickými činiteli
u Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu

zákon 372/2003 Sb. v pl. znění

Zákon o zdravotních 
službách a podmínkách 

jejich poskytování 
(zákon o zdravotních 

službách)

73

74

75



26

Zákon 372/2011 Sb.

u § 38

u Nezletilému pacientovi nebo pacientovi 
zbavenému způsobilosti k právním úkonům lze 
poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu 
zákonného zástupce, jde-li o zdravotní služby 
nezbytné k záchraně života nebo zamezení 
vážného poškození zdraví, nebo 

u pokud je u něj podezření na týrání, zneužívání 
nebo zanedbávání.

zákon 373/2011 Sb. v pl. znění

Zákon o specifických 
zdravotních službách

Zákon 373/2011 Sb.

u

Posudková péče a lékařské posudky
u § 41
u a) zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu 

vzdělávání (dále jen "vzdělávání") pro potřeby škol a 
školských zařízení nebo k tělesné výchově a sportu nebo 
k jiným činnostem podle tohoto zákona nebo jiných 
právních předpisů,

u d) zdravotní způsobilosti k práci na základě 
pracovnělékařské prohlídky; součástí posuzování 
zdravotní způsobilosti k práci nebo k výkonu služby je 
zejména posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců 
nebo osob ucházejících se o zaměstnání,
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Zákon 373/2011 Sb.

§ 43
u Lékařský posudek musí být vydán, nestanoví-li 

tento zákon nebo jiný právní předpis jinak, 
nejdéle

u a) do 10 pracovních dnů ode dne obdržení nebo 
ústního podání žádosti podle § 42 odst. 1,

u b) do 45 pracovních dnů ode dne obdržení nebo 
ústního podání žádosti podle § 42 odst. 1, jde-li 
o lékařský posudek o nemoci z povolání, nebo

u

Zákon 373/2011 Sb.

u Zaměstnavatel vybaví zaměstnance žádostí

u Smluvní poskytovatel vystaví posudek
u Posudek je platný za 10 dnů ode dne vystavení, 

pokud se zaměstnanec v ordinaci nevzdá práva 
odvolání   

NV. 361/2007 Sb. v pl. znění

Nařízení vlády, kterým 
se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci
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§ 45, NV 361/2007 Sb.

u Osvětlovací otvory, osvětlovací soustavy zajišťující umělé 
osvětlení musí být čištěny ve lhůtách odpovídajících 
nejméně normovým požadavkům (410/2005 Sb.)

u Osvětlovací otvory včetně ochranných prvků musí 
umožňovat jejich bezpečné používání, údržbu a čištění. 
Zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny, 
pokud jsou otevíratelné z podlahy bezpečným způsobem

§ 50, NV 361/2007 Sb.

u Bližší hygienické požadavky na zobrazovací jednotky
u Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat 

kmitání, střídání jasů a podobně. 
u Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, 

natáčení a naklánění podle potřeby zaměstnance. Musí 
být umístěna tak, aby na ní nevznikaly reflexy 

u Vzdálenost obrazovky od očí pro obvyklou kancelářskou 
práci nesmí být menší než 400 mm

u Klávesnice musí být při trvalé práci oddělena od 
obrazovky, Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí 
být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí.

Zákon 65/2017 Sb. v pl. znění

Zákon o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek
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Zákon 65/2017 Sb., § 8
Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret

u Zakazuje se kouřit

u (f) ve škole a školském zařízení,

u (g) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v 
provozovně, kde je provozována živnost, jejímž 
předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde 
je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, 
nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní 
výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol 
a školských zařízení,

Zákon 65/2017 Sb., § 8
Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret

u Zakazuje se kouřit

u (h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného 
převážně pro osoby mladší 18 let,

u (i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť

u Zakazuje se používat elektronické cigarety v 
místech uvedených v odstavci 1 písm. a) až j), s 
výjimkou prostor, na které se zákaz kouření 
nevztahuje

Zákon 65/2017 Sb., § 9

u Na místech, kde je podle § 8 zakázáno kouřit, 
je provozovatel povinen umístit u vstupu zjevně 
viditelný text Místa, kde je kouření zakázáno, 
je jejich provozovatel povinen označit zjevně 
viditelnou grafickou značkou "Kouření 
zakázáno„
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Zákon 65/2017 Sb., § 19

u Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život 
nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ve 
vztahu k níž jiný právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo 
užívat jiné návykové látky, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo 
užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před 
jejím vykonáváním, a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude 
vykonávat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

Zákon 65/2017 Sb., § 20

Orientační vyšetření a odborné lékařské vyšetření
• Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je 

povinna se podrobit osoba
– u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné 

návykové látky vykonává nebo vykonávala činnost, při níž by 
mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo 
poškodit majetek

– V případě, že povinná osoba podle odstavce 1 orientační 
vyšetření odmítne nebo takové vyšetření nelze provést nebo 
úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské vyšetření. 
Pokud odborné lékařské vyšetření osoba odmítne, hledí se na 
ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
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Zákon 309/2006 Sb., v pl. znění

Zákon, 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)

Zákon 309/2005 Sb., § 4

u 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
u pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Zákon 309/2005 Sb., § 9

u Odborná způsobilost
u 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 
unebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při 

práci  
uzákladní znalosti a dovednosti zaměstnanců
upočet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi 

vykonávanou práci.
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NV 378/2001 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí

NV 378/2001 Sb.
u Pro účely tohoto nařízení se rozumí 
u používáním zařízení činnost spojená zejména se spouštěním, 

zastavováním, dopravou, opravou, seřizováním, manipulací, 
úpravou, údržbou a čištěním po celou dobu jeho provozu,

u obsluhou zaměstnanec, který zařízení používá a je k této 
činnosti oprávněn,

u 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,

NV 378/2001 Sb.

u Pro účely tohoto nařízení se rozumí 
u 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, 

u 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

u Místním PBP můžeme nazvat i řády odborných učeben apod. 
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NV 378/2001 Sb.

u Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do 
provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. 
Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k 
dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel 
místním provozním bezpečnostním předpisem.

u 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.

NV. 362/2005 Sb. v pl. znění

Nařízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do 
hloubky

NV 362/2005 Sb.

(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k 
zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, 
propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému 
zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich 
provádění

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových 
komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní 
úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka 
přesahuje 1,5 m.
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NV 362/2005 Sb.

u Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
u Žebříky
u Regály
u Technické prostředky (vozíky atd.)

NV 362/2005 Sb.

u Kontroly regálů včetně záznamu se provádí v cyklu minimálně 1 x 
ročně a jsou zaměřeny zejména na stabilitu regálu, označení 
nosnosti regálové buňky, zda nedošlo k poškození regálů apod. 

u Kontroly žebříků včetně záznamů se provádí v cyklu 1 x ročně se 
zaměřením na technický stav, bezepčnostní prvky proti podjetí, 
rozjetí a stav jednotlivých „šprušlí“

NV 101/2005 Sb. 

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí
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NV 101/2005, § 3

u Před uvedením pracoviště do provozu a používání je 
nutné zajistit
u uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před 

nepříznivými povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky 
pracovních a technologických postupů a výrobních a 
technologických procesů,

u určení osob, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný 
provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště,

NV 101/2005, příloha, bod. 2
Únikové cesty a východy
Únikové cesty a východy musí zůstat trvale volné, bez překážek a vést co 
nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru nebo na bezpečné místo. 
V případě nebezpečí musí mít zaměstnanci možnost rychle a co nejbezpečněji 
opustit pracoviště.

Druh a počet únikových cest a dveří, kterými prochází úniková cesta, musí být 
trvale označeny značkami pro únik a evakuaci osob. Tam, kde je to technicky 
vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s 
dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy.

Dveře, kterými prochází úniková cesta, pro případ nebezpečí musí být 
průchodné bez dalších opatření a zvláštní pomoci, se otevírají zpravidla ve 
směru úniku, nesmí zajištěním proti vstupu nepovolaných osob bránit úniku a 
evakuaci osob, nesmí být posuvné nebo karuselového provedení, nouzové 
východy, určené v projektové dokumentaci stavby, se otevírají ve směru úniku.

Mechanismus ovládání dveří, kterými prochází úniková cesta, musí být zvolen 
tak, aby mohly být snadno a bez zbytečného prodlení otevřeny jakoukoli 
osobou, která by je chtěla použít v případě nebezpečí.

NV 101/2005, příloha, bod. 3

Prosklené nebo průsvitné stěny, zejména celoskleněné příčky v 
prostorech nebo v blízkosti pracovišť a dopravních komunikací, 
musí být zřetelně označeny ve výši 1,1 m až 1,6 m nad podlahou 
a vyrobeny z bezpečnostního materiálu nebo chráněny tak, aby 
se zabránilo nebezpečnému kontaktu zaměstnance s těmito 
stěnami nebo příčkami, nebo úrazu v případě jejich rozbití.
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NV 339/2017 Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob 
organizace práce a pracovních postupů při práci v 

lese a na pracovištích obdobného charakteru

NV 339/2017 Sb. 

§ 2

u Pro účely tohoto nařízení se rozumí

u a)     prací v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru veškeré práce prováděné s přenosnou 
řetězovou pilou nebo křovinořezem,

u b)    osamoceným zaměstnancem zaměstnanec, který 
je během pracovní doby na pracovišti sám bez zajištění 
dohledu a vykonává práci,

NV 339/2017 Sb. 

u Pro účely tohoto nařízení se rozumí

u f)    řetězovou pilou přenosné nářadí s motorem, jehož 
řezným nástrojem je nekonečný pilový řetěz vedený ve 
vodicí liště (dále jen "pilový řetěz"), obsluhované 
jedním zaměstnancem, včetně používaných adaptérů,

u g)   křovinořezem přenosné nářadí s motorem, jehož 
řezným nástrojem je rotující kotouč, nůž nebo struna,
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NV 339/2017 Sb. 

§ 3
u 2) Zaměstnavatel musí před zahájením prací seznámit 

zaměstnance se stanovenými pracovními postupy a 
způsobem organizace a se způsobem zajišťování první 
pomoci a vybavit jej příslušnými osobními ochrannými 
pracovními prostředky. 

u (3) S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, 
charakter pracoviště a počet zaměstnanců zaměstnavatel 
musí zajistit, aby zaměstnanci vykonávající práce s 
řetězovou pilou, křovinořezem nebo ručním nářadím s 
ostřím byli vybaveni prostředky pro poskytnutí první 
pomoci

NV 339/2017 Sb. 

§ 8

u (5) Při práci s řetězovou pilou zaměstnavatel musí zajistit, 
aby zaměstnanci

u a)    neprováděli práce ze žebříku,
u i)    nepracovali osamoceně,

NV 339/2017 Sb. 

u V souladu s NV musí být zaměstnanec prokazatelně 
činností pověřen seznámen s návody k obsluze
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EN 1176-7

u 4 Všeobecně
u 4.1 Není-li zařízení bezpečné, musí být veřejnosti přístup zakázán.

uPOZNÁMKA - Příklady situací, kdy zařízení není 
bezpečné jsou tyto:
upovrch tlumící nárazy nebyl dosud vybudován;
utam, kde údržba nemůže zajistit průběžnou 

úroveň bezpečnosti.

EN 1176-7

u 6 Kontrola a údržba
u 6.2 Zařízení se doporučuje kontrolovat následovně: 

uBěžná vizuální kontrola
uběžná vizuální kontrola umožňuje rozeznat 

nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být 
způsobeny vandalizmem, používáním nebo 
povětrnostními podmínkami, např. nebezpečí v 
podobě zlomených součástí  

EN 1176-7

u 6 Kontrola a údržba
u 6.2 Zařízení se doporučuje kontrolovat následovně: 

uProvozní kontrola
uProvozní kontrola je podrobnější prohlídka 

zaměřená na kontrolu funkce a stabilitu zařízení, 
zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Tu je 
nutno provádět v rozmezí od 1 do 3 měsíců, nebo 
jak je uvedeno v návodu výrobce
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EN 1176-7

u 6 Kontrola a údržba
u 6.2 Zařízení se doporučuje kontrolovat následovně: 

uc) Roční hlavní kontrola
uRoční hlavní kontrola se provádí v intervalech 

nepřesahujících 12 měsíců za účelem zjištění 
celkové úrovně bezpečnosti zařízení

uTuto kontrolu musí provádět oprávněné osoby 
přísně v souladu s pokyny výrobce.

NV 561/2004 Sb. 

ŠKOLSKÝ ZÁKON

§ 29, Zákona 561/2004 Sb.

u Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví 
dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo 
souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a 
poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 

u Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, 
žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v 
odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným 
orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o 
úrazu zasílá.
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NV 263/2007 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro 
zaměstnance škol a školských zařízení zřízených 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Vyhl. 263/2007 Sb., § 6

u Dohled nad žáky
u Pedagogický pracovník koná podle rozvrhu dohled nad žáky 

zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi 
vyučovacími hodinami, podle potřeby při přecházení žáků mezi 
budovami školy, do zařízení školního stravování a do školní 
družiny. Jestliže ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole před 
vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo 
po vyučování, zabezpečí jejich dohled. Dohled ve škole začíná 
nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 
minut před začátkem odpoledního vyučování a končí nejdříve 
ukončením výchovy a vzdělávání nebo poskytováním školských 
služeb.

Vyhl. 263/2007 Sb., § 6

u Dohled nad žáky
u Při akcích konaných mimo školu nebo školské zařízení, kdy 

místem pro shromáždění žáků není škola nebo školské zařízení, 
začíná dohled nejpozději 15 minut před dobou shromáždění 
na určeném místě. Po skončení akce dohled končí na předem 
určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas 
shromáždění žáků a skončení akce se oznámí zákonným 
zástupcům žáků. 

u Dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný 
zletilý zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže byl o 
výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se 
provede záznam.
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Zákon 258/2000 Sb., 

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů

Zákon 258/2000 Sb., § 7

u Režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a
mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování,
podmínky odborného výcviku a učební praxe, režim stravování
včetně pitného režimu upraví zařízení pro výchovu a vzdělávání v
provozním řádu.

Zákon 258/2000 Sb., § 7

u Známe několik Provozních řádů
· Provozní řád zařízení pro ubytování – mimo základních bodů musí

obsahovat jako provozní doba, osvětlení, vytápění, stravovací provoz,
sanitace, zásady prevence vzniku infekčních chorob, podmínky dezinfekce
apod., zacházení s prádlem (uvést druhy prádla (povlečení, záclonoviny,
potahy, ručníky, předložky před vanu apod.), popis prostoru pro ukládání
čistého prádla a použitého prádla, popis postupu při manipulaci s
použitým prádlem v zařízení, osobní ochranné osobní prostředky při
manipulaci s použitým prádlem, způsob praní prádla, teplota při praní,
četnost výměny prádla…

Ø Provozní řád venkovních hracích ploch

Ø HACCP a provozní řády kuchyně, sanitační řády apod.

·
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Zákon 258/2000 Sb., § 8

u Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku
do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit
zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat
specifické znalosti nebo dovednosti. Zotavovací akce se může
skládat z více běhů. Pro účely účasti na zotavovací akci se za
dítě ve věku do 15 let považuje i dítě, které v kalendářním
roce, kdy je zotavovací akce pořádána, dovrší věk 15 let.
Školou v přírodě se pro účely tohoto zákona rozumí zotavovací
pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy nebo žáků
základní školy, který organizuje mateřská nebo základní škola.

Zákon 258/2000 Sb., § 8

u Pořádající osoba nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu
delší než 5 dnů, je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce
nebo školy v přírodě ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví

u a) termín a místo jejího konání, a to s uvedením adresy nebo názvu
katastrálního území a zeměpisných souřadnic,

u b) počet zúčastněných dětí; jedná-li se o zotavovací akci, počet dětí
zúčastněných v každém běhu s uvedením data jeho zahájení a ukončení,

u c) způsob jejího zabezpečení pitnou vodou,

u d) způsob zajištění stravování účastníků a

u e) jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě nebo
zotavovací akci, a to pro každý běh zotavovací akce, a telefonní číslo na ni.

Zákon 258/2000 Sb., § 9

u Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci

u Škola může na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů vyslat jen dítě, které

u a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní,

u b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu),

u c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do
styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo
podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

u Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje
požadavky stanovené v odstavci 1 a podrobilo se stanoveným pravidelným
očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže
očkování podrobit pro kontraindikaci..
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Zákon 258/2000 Sb., § 9

u Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě na
dobu delší než 5 dnů nebo zotavovací akci posuzuje a posudek
vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru
praktické lékařství pro děti a dorost

u Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu
dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo
ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Skutečnosti uvedené v
odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení
zákonný zástupce dítěte12) nebo fyzická osoba, kterou k tomu
zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil; toto potvrzení
nesmí být starší než jeden den

Zákon 258/2000 Sb., § 10 Podmínky účasti fyzických osob 
činných při škole v přírodě a zotavovací akci

u Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako
dozor nebo zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně
způsobilé.

u Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává
registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné
praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a
dorost. Tento posudek má platnost 2 roky od data vystavení, pokud
během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické
osoby.

u Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické osoby činné při
škole v přírodě nebo zotavovací akci, s výjimkou pedagogických) a
zdravotnických pracovníků)

Zákon 258/2000 Sb., § 13

u Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je 
povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích 
nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad 
hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem 
(238/2011 Sb.).

u Podmínky provozu takové hrací plochy s pískovištěm, 
režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických 
limitů upraví provozovatel v provozním řádu (včetně 
dokladu o rozboru písku novelou v roce 2013 již rozbory se 
neopakují, ale mohou být nařízeny orgánem Hygienické 
služby.
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Zákon 258/2000 Sb., § 44a

u Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 
chemickými směsmi je každý povinen chránit zdraví fyzických 
osob a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly 
nebezpečnosti, standardními větami o nebezpečnosti a 
pokyny pro bezpečné zacházení podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS 
a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném 
znění (dále jen "nařízení (ES) č. 1272/2008").

Zákon 361/2000 Sb., 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů

Zákon 361/2000 Sb., 

§ 53, chůze
(9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po
krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z
retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
§ 56
Útvar chodců
(1) Pro organizovaný útvar chodců, například příslušníků
ozbrojených sil, školní mládeže nebo průvod, platí přiměřeně
povinnosti řidiče
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Zákon 361/2000 Sb., 

§ 56
(2) Za snížené viditelnosti musí být organizovaný útvar chodců označen
vpředu po obou stranách neoslňujícím bílým světlem a vzadu po obou
stranách neoslňujícím červeným světlem. Označení světly může být
nahrazeno oděvními doplňky s označením z retroreflexního materiálu.
(6) Pro organizovanou skupinu dětí, které dosud nepodléhají povinné
školní docházce, platí ustanovení pro chodce.
(7) Vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže nebo organizované
skupiny dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, je
oprávněn při přecházení vozovky zastavovat vozidla.

Zákon 250/2021 Sb., zákon o VTZ 
Zákon bude v účinnosti 01.07.2022

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení do tříd
a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených
elektrických zařízeních).

Zákon 250/2021 Sb., zákon o VTZ 
Zákon bude v účinnosti 01.07.2022

§ 1

zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu

práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí
jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny
nebo je provozují,

předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na
vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování
odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na
elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod
napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.
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Zákon 250/2021 Sb., zákon o VTZ 
Zákon bude v účinnosti 01.07.2022

§ 2, pojmy

vyhrazeným technickým zařízením tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové
zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v
důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících
nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu
představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických
osob,

údržbou činnost prováděná na vyhrazeném technickém zařízení nebo jeho
částech za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu tohoto
zařízení, pokud se nejedná o opravu nebo montáž vyhrazeného technického
zařízení,

Zákon 250/2021 Sb., zákon o VTZ 
Zákon bude v účinnosti 01.07.2022

§ 2, pojmy
průvodní dokumentací soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo
dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí
být k dispozici po celou dobu provozu zařízení,
provozní dokumentací soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách,
zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci
obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech
prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení a jiné
specifické dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného technického
zařízení v rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
rekonstrukcí nahrazení stávající nevyhovující části již provozovaného
vyhrazeného technického zařízení novou nebo modernější částí zařízení,
přičemž dojde ke změně základních technických nebo bezpečnostních
parametrů zařízení, a to zpravidla podle technické dokumentace.

Zákon 250/2021 Sb., zákon o VTZ 
Zákon bude v účinnosti 01.07.2022

§ 10,

Pověřená organizace vede evidenci odborně způsobilých právnických
osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím,
zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny,
jejímž účelem je vedení údajů o počtu a odbornosti právnických osob a
podnikajících fyzických osob s oprávněním k montáži, opravám,
revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob
plyny a bezplatné poskytování těchto informací pro potřeby jiných
orgánů podle jiných právních předpisů a veřejnosti. Tato evidence je
informačním systémem veřejné správy. Správcem a provozovatelem
evidence je pověřená organizace
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Zákon 250/2021 Sb., zákon o VTZ 
Zákon bude v účinnosti 01.07.2022

§ 19, Odborná způsobilost fyzických osob k činnostem na VTZ – elektro

Pro účely odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících
obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti
elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod
napětím rozeznáváme
osoby znalé (Za osoby znalé se považují osoby pro samostatnou
činnost, osoby pro řízení činnosti a revizní technici)
osoby školené (seznámené), které nejsou znalé ani poučené a jsou
školené ve smyslu jiného právního předpisu (ZP).

Zákon 250/2021 Sb., zákon o VTZ 
Zákon bude v účinnosti 01.07.2022

§ 20 Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických
zařízení byla provedena bezpečnostní opatření, prohlídky, kontroly,
revize a zkoušky,
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení,
plnění nádob plyny byly prováděny právnickými osobami nebo
podnikajícími fyzickými osobami a jsou držiteli oprávnění k těmto
činnostem,
zkoušky, revize, montáž, opravy nebo obsluhu vyhrazených technických
zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a
ve stanovených případech byly též držiteli osvědčení o odborné
způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.

Zákon 250/2021 Sb., zákon o VTZ 
Zákon bude v účinnosti 01.07.2022

Provozovatel je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení
používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a
provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného
technického zařízení se považuje
a) provoz vyhrazeného technického zařízení, u něhož není doložena zpráva o
provedené revizi, která byla provedena ve stanovených lhůtách a v rozsahu,
nebo není doložen ve stanovených případech souhlas, vydaný pověřenou
organizací, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu,
b) provoz vyhrazeného technického zařízení v rozporu s průvodní nebo
provozní dokumentací,
c) chybí-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k
vyhrazenému technickému zařízení, pokud byla vydána.
Není-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému
technickému zařízení k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel
místním provozním předpisem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.
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Zákon 250/2021 Sb., zákon o VTZ 
Zákon bude v účinnosti 01.07.2022

§ 24
Přechodná ustanovení

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených
technických zařízeních vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se považují za osvědčení podle tohoto zákona a zůstávají v
platnosti po dobu, na kterou byla vydána.

Systém řízení BOZP

u Základní směrnice 

u Vnitřní pokyny 

u Místní provozní bezpečnostní předpisy

u Kontrolní mechanismy

PŘEHLED 
PRO KONTROLNÍ ORGÁNY

u Personální zajištění

u Písemné pověření osoby vedením agendy BOZP

u Doklad o odborné způsobilosti v prevenci rizik 

u Školení a poučení

u Vstupní školení

u Periodické školení zam., vedoucích zam.

u Informace o aktuálním právním předpisu (změny, 
novely)

u Odborná školení
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PŘEHLED 
PRO KONTROLNÍ ORGÁNY

u Prověrky nad stavem BOZP

u Komise

u Plán ozdravných opatřeních

u Zákaz kouření 

u Zveřejnění zákazu

u Školní úrazy

u Kniha úrazů, záznamy o úrazech

u Rozbory 

PŘEHLED 
PRO KONTROLNÍ ORGÁNY

u Pracovní úrazy

u Kniha úrazů (1.1.2015)

u Rozbor, opatření

u Pracovní podmínky

u Zakázané práce

u Pracovnělékařské služby

u Smlouva s lékařem 

u Lékárnička, odsouhlasení seznamu, traum. plán

PŘEHLED 
PRO KONTROLNÍ ORGÁNY

u Kategorizace prací

u Zařazení do kategorie

u Oznámení orgánům v případě kat. II a dále

u Provozní řády

u Školy, venkovních hracích ploch atd.

u Prevence rizik

u Způsob vyhledání 

u Doklady a vyhodnocení včetně opatření

u Revize, kontroly zkoušky, odstranění závad
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PŘEHLED 
PRO KONTROLNÍ ORGÁNY

u Osobní ochranné pracovní prostředky

u Seznam OOPP na základě vyhledání rizik

u Přidělení OOPP

u Kontrola používání

u Údržba a čištění 

POŽÁRNÍ OCHRANA

u LEGISLATIVA

uZákon 133/1985 Sb. v platném znění
uVyhláška 246/2001 Sb. v platném znění 
uVyhláška 23/2008 Sb. v platném znění 

Začlenění kontrolované činnosti podle 
míry požárního nebezpečí 

• Zpracování dokumentace
• Údaje o kontrolované provozované
činnosti a přiřazení charakteristik
dle § 4 zákona o PO
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Začlenění kontrolované činnosti podle 
míry požárního nebezpečí 

• Bez zvýšeného PN
• Se zvýšeným PN

• shromažďovací prostor
• 4 a více bez CHÚC
• zatížení více než 120 kg/m2
• Osoby neschopné samostatného pohybu

a orientace
• Ubytovací zařízení s kapacitou nad 20

osob

§ 5

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném
množství a druzích požární techniku, věcné
prostředky požární ochrany a požárně
bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární
nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v
provozuschopném stavu.

§ 5

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro
záchranné práce, zejména udržovat volné
příjezdové komunikace a nástupní plochy pro
požární techniku, únikové cesty a volný přístup
k nouzovým východům, k rozvodným zařízením
elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, k
věcným prostředkům požární ochrany a k
ručnímu ovládání požárně bezpečnostních
zařízení,
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§ 5

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

c) dodržovat technické podmínky a návody
vztahující se k požární bezpečnosti výrobků
nebo činností,

d) označovat pracoviště a ostatní místa
příslušnými bezpečnostními značkami,
příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární
ochraně, a to včetně míst, na kterých se
nachází věcné prostředky požární ochrany a
požárně bezpečnostní zařízení,

§ 5

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím
odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1),
technika požární ochrany (§ 11 odst. 2) nebo
preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6)
dodržování předpisů o požární ochraně a
neprodleně odstraňovat zjištěné závady,

h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému
operačnímu středisku hasičského záchranného
sboru kraje každý požár

§ 6

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se 
zvýšeným požárním nebezpečím jsou dále povinny

a)stanovit organizaci zabezpečení požární
ochrany s ohledem na požární nebezpečí
provozované činnosti,
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§ 6

b) prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární
bezpečnosti provozovaných činností

c) zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických
zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární
bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,

d) stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou
kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami
technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno
zvláštními právními předpisy,1l) a zabezpečit provádění prací, které by
mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,

e) mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných,
používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů
potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a
zdraví osob a majetku.

§ 6

d) stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou
kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami
technických a technologických zařízení

Dokumentace PO
Stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících ze 

zpracované dokumentace PO 
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§ 27

Druhy dokumentace požární ochrany

Dokumentaci požární ochrany tvoří

a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným
požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

b) posouzení požárního nebezpečí,

§ 27

Druhy dokumentace požární ochrany

c) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (směrnice),

d) požární řád,

e) požární poplachové směrnice,

f) požární evakuační plán,

g) dokumentace zdolávání požárů,

§ 27

Druhy dokumentace požární ochrany

h) řád ohlašovny požárů (je-li zřízena),

i) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné
přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární
ochrany,

j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, PPO, PPH

k) Požární kniha
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Požární poplachové směrnice

u postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo 
ohlášení požáru,

u způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance

u postup osob při vyhlášení požárního poplachu 
(evakuace, pomoc při zdolávání požáru),

u telefonní číslo ohlašovny požárů,

u telefonní čísla tísňového volání,

u telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb 
dodavatelů elektrické energie, plynu a vody.

Požární evakuační plán

(1) Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci 
osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo 
ohrožených požárem.

(2) Požární evakuační plán obsahuje

a)  určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a 
místo, ze kterého bude evakuace řízena,

b)    určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude 
evakuace prováděna,

c) určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované
osoby budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který
provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
d) způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,
e) určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný
materiál, a určení způsobu jeho střežení,
f) grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých
podlažích.

(4) Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se
ověřuje formou cvičného požárního poplachu
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Požární kniha

(1) Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých
skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o
provedených preventivních požárních prohlídkách, školení
zaměstnanců a osob uvedených v § 23 odst. 4 a 5, odborné
přípravě preventivních požárních hlídek, preventistů požární
ochrany, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného
požárního poplachu a kontrole dokumentace požární ochrany.
Počet požárních knih a určení, pro který objekt nebo zařízení
slouží, stanoví právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba

Požární řád

u Zpracování dokumentace:

u Obsah dokumentace dle § 31 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci 
a její udržování v souladu se skutečným stavem, stanovení 
a dodržování podmínek požární bezpečnosti dle § 15 vyhlášky 
o požární prevenci

u Přílohy dokumentace (PŘ) 

u přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek,

u věcných prostředků PO 

u požárně bezpečnostních zařízení 

u Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky

u Zveřejnění na viditelných a trvale přístupných místech
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u Dokumentace zdolávání požárů § 6b zákona o PO, § 34 vyhlášky o požární 
prevenci

uUdržování dokumentace v souladu se skutečným stavem

uUložení dokumentace zdolávání požárů u HZS

Provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o PO

(preventivních požárních prohlídek) § 5 odst. 1 písm. e) zákona o PO, § 12 a § 13 
vyhlášky o požární prevenci

a.  Poslední preventivní požární prohlídka

b. Odborná způsobilost osob provádějících preventivní požární prohlídky

c. Náležitosti záznamů o provedených prohlídkách

• Přenosné hasicí přístroje (dále jen PHP) 

§ 5 odst. 1 písm. a), b) zákona o PO, § 3, § 9 vyhlášky o požární prevenci

u Množství a provozuschopnost PHP (doklad o kontrole, kontrolní štítek, plomba
spouštěcí armatury)

u Náležitosti dokladu o kontrole provozuschopnosti dle § 9 odst. 8 vyhlášky o
požární prevenci

u Umístění PHP dle § 3 vyhlášky o požární prevenci, rukojeť max do 1,5 metru
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Čím hasit ??

Požáry :

u pevných látek (dřevo, papír, 
textil…)

u kapalin (benzín, nafta, oleje, 
laky…)

u plynů (propan-butan, acetylen…)

u kovů (hliník, hořčík…)

u rostlinných nebo živočišných olejů 
a tuků používaných na (v) 
kuchyňských spotřebičích 

vodní, pěnové, 
práškové, sněhové
pěnové, práškové, 
sněhové, halonové
práškové, sněhové, 
halonové
práškové 

pěnové

El. zařízení pod napětím - sněhový, práškový
Nikdy vodní ani pěnový!!!

Požárně bezpečnostní zařízení 

a) zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická
požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení
pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární
signalizace (je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení 50
osob nebo nižší), ruční požárně poplachové zařízení),

c) zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru
(kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání
kouře),

Požárně bezpečnostní zařízení 

d) zařízení pro únik osob při požáru (např. nouzové
osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří,
bezpečnostní a výstražné zařízení),

e) zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnitřní
požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, bezavodněné
požární potrubí),
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Požárně bezpečnostní zařízení 

f) zařízení pro omezení šíření požáru (např.
požární klapka, požární dveře a požární uzávěry
otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a
prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních
konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,
vodní clony, požární přepážky a ucpávky),

Požárně bezpečnostní zařízení 

g) náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění
provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení,

h) zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.

Provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o PO (preventivních 
požárních prohlídek) 

u (1) Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární
ochraně podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona se
zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek
a prověřováním dokladů o plnění povinností
stanovených předpisy o požární ochraně (dále jen
"preventivní požární prohlídky").
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Provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o PO (preventivních 
požárních prohlídek) 

u (3) Cílem preventivních požárních prohlídek je
odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího
stavu (dále jen "požární závady"). Lhůty k odstranění
zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící
preventivní požární prohlídku.

u (4) Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech
objektech a zařízeních, kde právnické osoby a
podnikající fyzické osoby provozují činnosti uvedené v
§ 4 odst. 2 a 3 zákona.

Provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o PO (preventivních 
požárních prohlídek) 

u (6) Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá
záznamem do požární knihy, popřípadě jiným
prokazatelným způsobem. Záznam o preventivní
požární prohlídce musí být sepsán bezprostředně po
jejím provedení.

Provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o PO (preventivních 
požárních prohlídek) 

§ 13

Lhůty preventivních požárních prohlídek

u b) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány
činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4
odst. 2 zákona), nejméně jednou za 6 měsíců,

u c) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány
činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí uvedené v
§ 12 odst. 5, nejméně jednou za rok.
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§ 23
Školení zaměstnanců o požární ochraně

(1) Školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen
"školení zaměstnanců") obsahuje seznámení
a) organizací a zajištěním požární ochrany a se
základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární
ochraně,
b) s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech
provozovaných právnickou osobou nebo podnikající
fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,
c) s požárním řádem, s požárními poplachovými
směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem
a další dokumentací

d) se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu
instalovaných technických zařízení v případě požáru,

e) se zajištěním požární ochrany v době sníženého
provozu a v mimopracovní době,

f) s rozmístěním a se způsobem použití věcných
prostředků požární ochrany na pracovišti,

g) s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně
bezpečnostních zařízení na pracovišti.

(2) Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do
zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo
pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění
i obsah skutečností uvedených v odstavci 1, s kterými
má být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje
nejméně jednou za 2 roky.

(3) Školení vedoucích zaměstnanců o požární
ochraně obsahuje skutečnosti uvedené v odstavci 1
týkající se všech jimi řízených zaměstnanců a provádí
se při nástupu do funkce. Školení se opakuje nejméně
jednou za 3 roky.
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§ 24
Odborná příprava zaměstnanců zařazených

do preventivních požárních hlídek
(1) Odborná příprava zaměstnanců zařazených do
preventivních požárních hlídek (dále jen "odborná
příprava preventivních požárních hlídek") se provádí
před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým
požárním nebezpečím.
(2) U opakujících se činností se zvýšeným nebo s
vysokým požárním nebezpečím se odborná příprava
preventivních požárních hlídek provádí nejméně
jednou za rok.

§ 25
Odborná příprava preventistů požární ochrany

(1) Odborná příprava preventistů požární ochrany se
provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se
nejméně jednou za rok.
(2) Odborná příprava preventistů požární ochrany
obsahuje seznámení se skutečnostmi uvedenými v §
23 odst. 1 na všech místech a pracovištích, kde
vykonávají preventivní požární prohlídky, rozšířené o
seznámení se způsobem a lhůtami jejich provádění a
způsobem vedení požární knihy

Správné označení směrů úniku …
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Vyhláška 23/2008 Sb. v pl. znění 
Evakuace osob (§ 40)

Únikové cesty určené pro evakuaci osob musí být navrženy 
tak, aby odpovídaly požadavkům této vyhlášky a českých 
technických norem uvedených v příloze č. 1 části 1. 

Otevíratelnost a průchodnost dveří, které se nacházejí na 
únikové cestě, musí odpovídat českým technickým normám 
uvedeným v příloze č. 1 části 2.

Děkuji za pozornost
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