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Anotace Tento materiál  slouží k doplnění chybějící kapitoly Bezpečnosti 

práce a seznamuje žáky s preventivními opatřeními k předcházením 

škodám na zdraví dělníků a majetku 



BOZP  -  prevence 
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BOZP- základní úkoly 

prevence 

 prevence se zabývá hlavně předcházení 

nežádoucím jevům na pracovišti 

     – úrazům zaměstnanců, nebo cizích osob 

    -  škodám na věcech a majetku 

    -  haváriích 

    - ekologických  havárií 
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BOZP- prevence 

Všichni zaměstnanci dle pracovního zařazení jsou 

povinni: 

-  účastnit se pravidelných školení oblasti BOZP – 

nedílná a trvalá součást kvalifikačních 

předpokladů 
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BOZP- prevence 

školení 

Druhy školení: 

- Vstupní školení – u nových zaměstnanců 

- Úvodní školení – po nástupu na nové pracoviště 

- Periodická školení – na jednotlivých pracovištích 
min. 1x za 1 rok 

- Školení speciálních profesí – řidiči (referentské 
zkoušky), jeřábníci, vazači, elektro aj.  
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BOZP- prevence 

školení 

Veškerá školení musí být prokazatelně 

dokladována pro kontrolní orgány  

- průkazem ( u zaměstnance) 

- prezenční listinou včetně osnovy daného 

školení (u vedoucího ) 

- popř. zápis do zápisníku BOZP) 
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BOZP- prevence 

pracovní postup 

Pracovní (výrobní) postup musí být stanoven tak , 

aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku, nebo 

výroba neohrožovala popálením, zářením, 

hlukem a byly dodrženy normy pro pracovní 

podmínky žen, nebo mladistvých 
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BOZP- prevence 

pracovní postup 

zodpovídají: 

 technolog – určuje technologický postup 

mistr – přiděluje práci kvalifikovanému ? dělníkovi      

 - provede  instruktáž 

    - kontroluje dodržování výrobního postupu 

dělník – zodpovídá za pracovní postup 
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BOZP- prevence 

pracovní postup 

Za nedodržování postupu nebo při výrobní havárii 

zodpovídají: 

-  technolog 

 -  mistr 

  - dělník 

  - dle zavinění a jsou za škodu odpovědní 
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BOZP- prevence 

pracovní stroje  

Pracovní stroje musí: 

 - odpovídat schváleným normám 

 - se používat pouze pro činnosti stanovené 

výrobcem 

 - mít prováděné prohlídky, kontroly a revize 

stanovené výrobcem nebo vyhláškou 

 -mít provedenou revizi po dlouhodobé odstávce  
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BOZP- prevence 

pracovní stroje  

Pracovní stroj musí mít: 

- svůj evidenční list se zápisy kontrol 

- revizní knihu (zdvihací zařízení, kotelny , tlaková 

zařízení aj.) 

- provozní knihu – zápisy o uvedení do provozu , o 

provozu zařízení, odstávky aj. 

- jmenování odpovědných osob 
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BOZP- prevence 

pracovní stroje  

Pracovní stroj musí: 

-  průvodní dokumentaci – návod k použití, 

manipulaci, návod k montáži, pokyny k údržbě 

- doklady o provozu motorových vozidel 
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BOZP- prevence 

rizika  

Dle Zákoníku práce- Zákona č. 262/2006Sb., § 

102,odst.3 je zaměstnavatel povinen soustavně 

vyhledávat nebezpečné činitele a procesy ….a 

provádět jejich odstranění (minimalizaci) 

Tuto činnost provádí odborně způsobilá osoba dle 

zákona č. 309/2006 Sb.. 
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BOZP- prevence 

rizika  

Výsledkem je tabulka rizik pro jednotlivé činnosti a 

profese 

Jsou stanoveny příkazové a zákazové značky a 

cedule 

Na základě vyhodnocení rizik zaměstnavatel určí 

přidělování OOPP dle nař. vl. č. 495/2001Sb. 
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BOZP- prevence 

Pracovní pomůcky  

Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) 
Každý pracovník, mající nárok, proti podpisu, převezme OOPP, které 

musí hospodárně používat při pracovní činnosti.  

OOPP je stále majetkem zaměstnavatele a při znečištění je udržuje v 

použitelném stavu 

Nové OOPP se vydávají: 

- při nástupu na dané pracoviště 

- po vrácení poškozených OOPP 

- po uplynutí životnosti OOPP 
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BOZP- prevence 

Pracovní pomůcky  

Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) 

se evidují na osobních kartách zaměstnanců 

POZOR.  

Pracovní oděv nemusí být OOPP ! 

- pokud nepodléhá při práci 

mimořádnému opotřebení nebo znečištění, 
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BOZP- prevence 

Pracovní pomůcky  

Přidělování OOPP musí být zabezpečováno v 

takovém množství, aby pracovník jej měl vždy i 

když OOPP má vyprat – nutné z důvodu 

hygieny (kuchyně, laboratoře)  
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BOZP- prevence 

Čistící prostředky  

poskytování čistících prostředků se poskytuje na 

základě vyhodnocení rizik zaměstnavatelem dle 

nař. vl. č. 495/2001Sb 

zaměstnanec dostává  

- mýdlo nebo mycí pastu 

- ochranou mast 

 



19 

BOZP- prevence 

Ochranné nápoje  

poskytování Ochranných nápojů stanoví nař. vl. č. 

361/2007Sb., § 8 a příloha 

týká se pracovníků : 

- vystavených účinky tepelné zátěže 

- nevyhovující mikroklimatické podmínky 

Pracovník dostává minerálku, čaj nebo 

nealkoholický nápoj 
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opakování  

1a) Napište, kdy se zaměstnanec 

musí účastnit vstupního školení 

1b) Napište, kdy se zaměstnanec 

musí účastnit úvodního školení 

2a) V jakém časovém intervalu se 

musí provádět periodické školení 

2b) Jak se dokladuje platné školení 

zaměstnance kontrolnímu orgánu 

3a) Která zařízení nebo stroje musí 

mít revizní knihu? 

3b) Co obsahuje průvodní 

dokumentace stroje? 

4a) Kdo je považován za osobu 

odborně způsobilou? 

4b) Jaký účel mají osobní ochranné 

pracovní pomůcky a uveďte 1 příklad 

použití. 
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použité zdroje  

• Zákoníku práce- Zákona č. 262/2006Sb  

• nař. vl. č. 495/2001Sb. 

• nař. vl. č. 361/2007Sb., 

• studium a zkušenosti autora 


