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Anotace Tento materiál  slouží k doplnění chybějící kapitoly Bezpečnosti 

práce a seznamuje žáky s povinnostmi zaměstnavatele starat se o 

zdraví pracovníků a vyhodnocení rizik na pracovišti 



BOZP 

zdraví a rizika 
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BOZP- základní úkoly 

zdraví a rizika 

 Zdravotní stav zaměstnanců je základní pro 

výkon povolání  

 dle ZP § 103, odst. 1 zaměstnavatel nesmí připustit  

aby zaměstnanec vykonával práce jež 

neodpovídá jeho zdravotní způsobilosti 



4 

BOZP- základní úkoly 

zdraví a rizika 

 Zdravotní stav zaměstnanců je sledován systémem 

zdravotních prohlídek  

Zdravotní stav zaměstnanců se mění s věkem a dle 

charakteru vykonávané práce (ohluchnutí, 

oslepnutí, zaprášení plic, otrava  těžkými kovy)  

- rizika 
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BOZP- základní úkoly 

zdraví a rizika 

 Řídí se: 

 zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoníkem práce, 

zák. č. 309/2006 Sb. 

vyhl. č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti 
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BOZP- základní úkoly 

zdravotní prohlídky 

 Systém zdravotních prohlídek: 

1) Vstupní  

2) Periodické 

3) Výstupní 
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zdravotní prohlídky 

1) Vstupní – musí být provedena vždy před 

nástupem do práce smluvním lékařem 

 – Zjištění vhodnosti zdravotního stavu  pro výkon 

povolání včetně speciálních testů a vyšetření 

např. psychotesty – u řidičů 

   barvoslepost, aj. 
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zdravotní prohlídky 

2) periodické – provádí lékař určený 

zaměstnavatelem v lhůtě dle kategorie 

práce, za účelem zařazení zaměstnance na 

vhodnou práci.  

Poplatky platí zaměstnavatel 
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zdravotní prohlídky 

lhůta periodické prohlídky např. 

Kategorie 1- po 6ti letech zaměstnanci do 50 

let , nad 50 let po 4 letech 

směrnice MZ č. 49/1967 – doposud platná 

zák. 258/2000 Sb. – Zákon o zdraví lidu 
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zdravotní prohlídky 

3) výstupní – zjišťuje zdravotní stav v době 

ukončení práce. (Nemoci z povolání) 

Nevydává se posudek ale pouze potvrzení  
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zdravotní prohlídky 

Pozor 

Při změně zaměstnání Výstupní prohlídka 

nenahrazuje Vstupní prohlídku !!! 

důvod – každá je pro jiného zaměstnavatele  

    - je zpoplatněna 
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BOZP- základní úkoly 

rizika práce 

 Při každé práci a činnosti vzniká možnost poranění 

nebo úrazu ( rizika), což by způsobilo 

zaměstnavateli velké škody a problémy 

- náhrada za zaměstnance – nová síla (zaučení ) 

- ušlá mzda 

- bolestné, společenské uplatnění 
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rizika práce 

 pojem „riziko“ definuje jako kombinaci 

pravděpodobnosti a rozsahu možného 

ohrožení nebo poškození zdraví zaměstnance, 

vystaveného v pracovním poměru jednomu 

nebo více potencionálním zdrojům 

pracovních úrazů nebo ohrožení zdraví 

zaměstnance.  
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rizika práce 

   

Pojem riziko zahrnuje všechny možné zdroje úrazů, 

průmyslové škodliviny, nadměrné teplo nebo 

chlad, záření, elektrická energie, atd. 
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rizika práce 

  rozdělení rizik: 

- fyzikální (například hluk, vibrace),  

- chemická (například karcinogeny)  

-  biologická (například viry, bakterie, plísně) 

-  nepříznivé mikroklimatické podmínky 

(například extrémní chlad, teplo a vlhkost).  
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rizika práce 

  rozdělení rizik je uvedeno: 

Zákoník práce §134 c odst. 1 

Nař. vl. č. 495/2001 Sb.příloha 1, kterým se stanoví 

rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP 
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rizika práce 

  Organizace musí mít vypracovanou směrnici 

pracovních rizik na jednotlivých pracovištích 

Tato směrnice je součástí základní dokumentace 

BOZP 
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rizika práce 

Základní části : 

1) Identifikace rizik  

2) vyhodnocení rizik 

Vše je zpracováno v tabulce 
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rizika práce 

  Směrnici vypracovává komise ve složení: 

- zástupci zaměstnavatele , z nichž 1 člen je osoba 

odborně způsobilá 

- zástupce hygieny, 

- smluvní lékař 

- zástupce odborů 
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rizika práce 

Podklady pro vypracování směrnice: 

- dokumentace výrobního prostoru ( budova) 

- výrobní dokumentace 

- výrobní kapacita, počty zaměstnanců 

- rozbor úrazovosti (dlouhodobé sledování) 

- prohlídka výrobního prostoru 
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rizika práce 

Výstup - uplatnění: 

- zařazení pracovních profesí do kategorií –hygiena 

- vypracování tabulky rizik jednotlivých profesí 

- tabulka přidělení OOPP a mycích prostředků event. 

nápojů 

- vypracování technických opatření k minimalizaci 

úrazů a havárie 
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příklad návrhu zařazení kategorií 
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tabulka vyhodnocení rizik 

profese 
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příklad seznamu OOPP 
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rizika práce 

• Upozornění 

• Vyhledávání rizik není jednorázová činnost je 

nutné pravidelné sledování a vyhodnocování 

• vyhodnocení max. 1 x za rok a prokazatelně 

zdokumentované 

• Kontrola je 1x za rok – Prověrky BOZP 
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opakování  
1a) Napište, kdy se zaměstnanec musí 

zúčastnit vstupní zdravotní prohlídky 

1b) Napište, kde se zaměstnanec 

musí zúčastnit periodické zdravotní 

prohlídky 

2a) Jaká škoda vzniká zaměstnavateli 

při pracovním úrazu? 

2b) Kdo vyhodnocuje přidělování 

OOPP? 

3a) Kdo se účastní vyhledávání rizik 

na pracovišti? 

3b) V jakém časovém intervalu se 

provádí vyhledávání rizik? 

4a) Jaké jsou základní podklady pro 

vypracování směrnice rizik práce 

4b) Kdo je považován za osobu 

odborně způsobilou? 
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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 

• výběr z dokumentace školy, které jsem spoluautor 


