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Anotace Tento materiál  slouží k doplnění chybějící kapitoly Bezpečnosti 

práce a seznamuje žáky s povinnostmi a odpovědností 

zaměstnavatele, kterou ukládá legislativa 
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BOZP- základní úkoly 
odpovědnost a povinnost zaměstnavatele 

• Zaměstnavatel při své podnikatelské činnosti plně 

zodpovídá za veškerá dění v prostorách 

zaměstnavatele a při určitých činnostech i mimo 

tyto prostory (služební cesta, montáže aj.) 

. 
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BOZP- základní úkoly 
odpovědnost a povinnost zaměstnavatele 

• V prostorách zaměstnavatele zodpovídá i za pohyb 

cizích osob. 

• Proto je nutná evidence těchto osob (v kanceláři, 

vrátnici) a po pracovištích se smí pohybovat s 

pověřenou osobou. 
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 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele 

 Zaměstnavatel při své podnikatelské činnosti je 

povinen: 

-  předcházet hmotným škodám  

-  neohrožovat zdraví zaměstnanců  

-  neohrožovat okolí 
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odpovědnost a povinnost zaměstnavatele 

 Zaměstnavatel při své podnikatelské činnosti je 

povinen minimalizovat případné škody: 

1) pravidelnou kontrolou pracoviště 

2) vyhledáváním rizik 

3) seznamováním s technologickými postupy prací 

4) pravidelným školením zaměstnanců 

5) pravidelnými zdravotními prohlídkami 
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odpovědnost a povinnost zaměstnavatele 

6) zařazováním zaměstnanců podle zdravotní 

způsobilosti 

7) nevykonával práce zákonem zakázané 

8) seznamovat s nebezpečím práce u těhotných žen a 

mladistvých 

9) přidělováním OOPP, mycích prostředků a nápojů 

10) poskytnutí první pomoci 
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odpovědnost a povinnost zaměstnavatele 

11) umožnění zaměstnanci nahlédnutí do 

dokumentace a jeho evidence, která je vedena k 

zajištění BOZP 

12) zajistit dodržování zákazu kouření na 

pracovištích 

13) zajistit pro zdravotně postižené pracovníky 

vhodné pomůcky, úpravu pracovišť 

14) zajistit zvyšování kvalifikace 
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odpovědnost a povinnost zaměstnavatele 

15) vést dokumentaci o všech pracovních úrazech  

(ZP § 105 a nař. vl. 201/2010 Sb., ) 

16) zřídit zákonné pojištění zaměstnavatele za škodu 

pro případ úrazu nebo nemoci z povolání 

17) nemotivovat zaměstnance způsobem k výkonu 

nebezpečné nebo rizikové práce (vědomé 

porušování předpisů) 
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BOZP- základní úkoly 
odpovědnost a povinnost zaměstnavatele 

• K předcházení mimořádných událostí na 

pracovišti (úrazů, nemocí z povolání) se 

zaměstnavatel řídí: 

 Zákoníkem práce - Zákon 262/2006 Sb., Hlava II., § 

103 až § 105 

 „ Zaměstnavatel je povinen“ 

a dalšími předpisy 

 



11 

BOZP- základní úkoly 
odpovědnost a povinnost zaměstnavatele 

  Pozor 

• přesný seznam předpisů a vládních nařízení 

nelze uvést z důvodů: 

1) neustálé novely a změny  

2) výběr je závislý od  konkrétní provozované 

činnosti ke které se vztahuje daný zákon - 

      obecně legislativa 
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Legislativa 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 338/2005 Sb., úplné znění zákona č. 

174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 

bezpečností práce 

Zákon č. 382/2005 Sb., zákon, kterým se mění 

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů 
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Legislativa 

Zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, ve 
znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných 
havárií 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců 
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Legislativa 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií 

Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické 

bezpečnosti vybraných zařízení 

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s 

elektrozařízeními a elektroodpady  
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Legislativa 

Nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí 

Nařízení vlády č. 201/ 2010 Sb., o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úraz 
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Legislativa 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví 

rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čisticích a dezinfekčních prostředků 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví 

vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů 

Nařízení vlády č. 272/ 2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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Legislativa 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách 

akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti 

a další. 
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opakování  
1a) Napište, kde zaměstnavatel 

odpovídá za své zaměstnance 

1b) Za jakých podmínek se mohou 

pohybovat cizí osoby u 

zaměstnavatele 

2ab) Vyjmenujte minimálně 5 povinností zaměstnavatele, které ukládá 

Zákoník práce 
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