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Anotace Tento materiál  slouží k doplnění chybějící kapitoly „Bezpečnosti 

práce“ a seznamuje žáky s základními úkoly a současnou 

legislativou. 



BOZP  -  úvod 
základní úkoly bezpečnosti práce 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci  (BOZP) 

• Je souhrn opatření v pracovním procesu jehož 

hlavním cílem je dosažení pracovišť bez : 

- pracovních úrazů 

- nemocí z povolání 

- havárií a škodě na majetku 
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BOZP 

 Řeší hlavní spor:  

- Zaměstnavatel - zaměstnanec  

- Rychlost a množství výroby proti dodržování 

pracovních (technologických) postupů 

- Rychlost práce – vznik úrazů a havárií  

- Úspora prostředků na nákup pracovních pomůcek 
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BOZP  

Zaměstnavatelé požadují : 

- Rychlost výroby (tlak na zaměstnance)  

 - počet kusů,  

 - termín dokončení,  

 - kvalita práce, 

 - úspora pracovních pomůcek 

 - úspora pracovních sil (přesčasová práce) 
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BOZP 

Zaměstnanci   

čelí psychickému tlaku zaměstnavatelů 

• nedodržováním pracovních postupů 

• nesoustředěností, nepozorností 

• strachem z propouštění, psychický tlak  

• opomenutí používat ochranných pomůcek, jež 

zdržují při práci 
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BOZP- základní úkoly 

K zlepšení úrovně BOZP je nutné se zaměřit na: 

1) - prevenci 

2) - neustálou inovaci a zlepšení výrobního procesu 

3) - zdraví a rizika 

4) - odpovědnost a povinnost zaměstnavatele 

5) - účast a povinnosti zaměstnanců 

 
 viz další kapitoly 
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BOZP- základní předpisy 

Základní úkoly a povinnosti všech zúčastněných se 

řídí: 

 a) Zákony ČR, 

 b) Nařízení vlády, 

 c) Hygienickými předpisy 

 d) Požárními předpisy 

 e) Vnitřním řádem pracoviště ( závodu) 
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BOZP- základní předpisy 

  a) Zákony ČR : 

1) zákon č. 262/2006Sb - Zákoník práce  

2) zákon č. 251/2005Sb. – o inspekci práce 

3) zákon č. 258/2000Sb. – zákon o ochraně 

veřejného zdraví aj. 
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BOZP- základní předpisy 

   b) Nařízení vlády, 

 1) nař. vl.č. 495/2001Sb. - OOPP  

2) nař. vl. č. 494/2001Sb. – pracovní úraz 

3) nař. vl.č. 101/2005Sb. – další povinnosti 

zaměstnavatele 

 4) nař. vl. č. 361/2007Sb.- podmínky BOZP aj. 
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použité zdroje  

• periodické školení zaměstnanců 

• studium autora 

• sbírky zákonů 

 


