
Soubor opatření (technických, organizačních, 

výchovných), která při správné aplikaci nebo 

realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se 

pravděpodobnost ohrožení nebo poškození 

lidského zdraví snížila na minimum.

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci nelze 

chápat jako prostředek ochrany zdraví při výkonu 

práce, ale jako systém chránící před negativními 

důsledky života v pracovním procesu.



BOZP pojímá ochranu zdraví zaměstnanců, a nejen 

jich, do jisté míry jako abstraktní oblast (na základě 

hodnocení předpokládaných rizik se stanoví požadav-

ky na zajištění BOZP). Není tedy možné ji chápat 

z technického pohledu – musí se udělat: 1., 2., …, 10. 

a je splněno – ale z pohledu práva a risk manage-

mentu (BOZP není zaměřena technicky).

Proto nikde nenaleznete návod pro zajištění BOZP 

nejen pro všechna pracoviště, ale ani pro „stejná“ 

pracoviště u jednoho zaměstnavatele, natož pro „stej-

ná“ pracoviště u více zaměstnavatelů.

BOZP je nyní sofistikovanější.



Neexistuje bezpečné pracoviště, ani bezpečná práce. 

Pouze méně či více nebezpečná práce, resp. nebez-

pečné pracoviště.

Rizikovou prací

může za určitých 

okolností být 

i administrativní 

práce.



Starý přístup (1. 1. 2001)  Současný přístup

PŘÍSTUP (princip)

technický (hardware) systémový/manažerský

METODY (software)

řešení negativních aspektů prevence, předcházení neg.

(vzniku úrazu apod.) aspektům (řešení zdrojů PÚ)

ZAMĚŘENÍ NA

stroje, zařízení, pracov- lidský faktor, kulturu práce

ní prostředí

ŘÍZENÍ

direktivní participativní (spolupracující)

BOZP JE ZÁLEŽITOSTÍ

technika BOZP vedení a všech zaměstnanců

(OZO je odborným poradcem)



BOZP chrání především zaměstnavatele, neboť 

mu garantuje určitou úroveň kvality lidských 

zdrojů, a to po celou dobu 

pracovního procesu.

BOZP musí být zajištěna 

ve vztahu ke všem osobám, 

které se se souhlasem 

zaměstnavatele vyskytují 

na jeho pracovištích.



BOZP není tvořena pouze dvěma základními část-

mi – bezpečností práce (technická bezpečnost, 

prevence velkých průmyslových havárií atd.) a 

ochranou zdraví při práci (hygiena práce, pracovní 

prostředí, ergonomie atd.), ale patří do ní další 

oblasti (např. vztahy na pracovištích, estetická 

úprava pracovišť, vliv výkonu práce na soukromý 

život zaměstnanců), jež společně vytvářejí tzv. 

sociální ochranu.

BOZP nemá jen charakter preventivní, ale i repre-

sivní (zajištění bezpečného a následky minimali-

zujícího postupu při vzniku 

nežádoucích událostí).



BOZP od 1. 1. 2001 není pouhou protiúrazo-

vou prevencí, ale je zaměřena na všechny

aspekty související s prací, např. na stres, 

sexuální obtěžování a ovlivňování soukro-

mého života zaměstnáním a naopak.

Zvyšování úrovně zajištění 

BOZP se provádí zvyšováním

úrovně systému řízení (např. 

podle OHSAS 18001, bezpeč-

ného podniku nebo 

ILO-OSH 2001).



Právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP jsou 

předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy 

hygienické a protiepidemické, technické předpisy, 

technické dokumenty a technické normy, stavební 

předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární 

ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, 

výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, 

chemickými látkami a chemickými směsmi a jinými 

látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky 

týkající se ochrany života a zdraví.

§ 349 zákoníku práce



Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci jsou konkrétní pokyny dané zaměst-

nanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu 

nadřízeni.

§ 349 odst. 2 zákoníku práce

Znalost základních povinností vyplývajících 

z právních a ostatních předpisů a požadavků 

zaměstnavatele k zajištění BOZP je nedílnou 

a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů 

zaměstnance.

§ 106 odst. 4 zákoníku práce









Systémové:

➢BOZP začíná nahoře (nebo vůbec ne),

➢vztahy vedení firmy nebo společnosti k BOZP 

jsou považovány za zcela rovnocenné snahám 

o zvýšení produktivity práce,

➢BOZP se vyplácí (zhodnocení BOZP pro tvorbu 

zisku – např. zvýšení kreativity a produktivity).

BOZP má být zajišťováno systémově, nikoliv 

operativně, tedy ne podle momentálních potřeb.



Péče o BOZP uložená zaměstnava-

teli zákoníkem práce nebo zvláštními 

právními předpisy je nedílnou a

rovnocennou součástí pracovních 

povinností vedoucích zaměstnanců 

na všech stupních řízení v rozsahu 

pracovních míst, která zastávají.

§ 101 zákoníku práce



Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně 

dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně 

životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce 

nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude 

potrestán odnětím svobody až 

na tři léta.

Kdo jinému z nedbalosti ublíží 

na zdraví tím, že poruší důležitou 

povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání bude potrestán 

odnětím svobody až na 1 rok.



Primářka MUDr. DM byla odsouzena na dva roky 

podmíněně, s odkladem na zkušební dobu tří let, 

za ublížení na zdraví pěti pacientkám. To jim 

vzniklo v důsledku skryté vady přístroje, který 

primářka nechala na operačním 

sále v používání, přestože o něm 

nevěděla, zda není nebezpečný, 

neboť u něj nebyla provedena 

předepsaná revize. Odvolací 

senát rozsudek potvrdil.



Zřetel nebyl brán na tvrzení obhajoby, že lékař 

nemůže být odpovědný za funkčnost zdravotnické 

techniky, neboť soud shledal primářku odpověd-

nou za následky plynoucí z ponechání přístroje 

v používání, aniž znala úroveň jeho bezpečnosti. 

Řečeno jinými slovy, shledal ji odpovědnou 

za důsledky jejího chybného řízení pracoviště, 

nikoliv odpovědnou za chybnou funkčnost 

přístroje.



Odpovědnost za trpěný způsob, tedy za běžně na 

pracovišti používaný nebezpečný pracovní postup.

Odpovědnost vedoucího zaměstnance za psa 

na pracovišti.

Pozor, vedoucí zaměstnanec

může být odpovědný i za pra-

covní úraz, který si zaměstna-

nec způsobil z důvodu nedo-

držování bezpečnostního

předpisu.

.



Za zajištění BOZP na pracovišti je odpovědný 

vedoucí zaměstnanec do jehož řídící pravomoci 

pracoviště spadá. Proto má právo rozhodnout 

jakým způsobem bude zajištění BOZP na praco-

višti realizováno. 

On má právo nařídit podřízeným zaměstnancům 

dodržovat požadavky zajištění BOZP. On má 

právo a povinnost provádět kontroly dodržování 

požadavků na zajištění BOZP na jeho pracoviš-

tích, včetně vést o tom záznamy.



"Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci

uložená zaměstnavateli podle odstavce 1“ 

(Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a 

ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na 

rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která 

se týkají výkonu práce), „nebo zvláštními právními 

předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí 

pracovních povinností vedoucích zaměstnanců

na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, 

která zastávají.„
§ 101 odst. 2 zákoníku práce



Vedoucí zaměstnanci jsou mimo jiné povinni vytvá-

řet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpeč-

nost a ochranu zdraví při práci.
§ 302 zákoníku práce

BOZP je tedy ze zákona povinen zajišťovat vedoucí 

zaměstnanec, nikoliv odborná osoba v BOZP, tj. s od-

bornou kvalifikací technika BOZP, odborně způsobilé 

osoby k prevenci rizik či manažera BOZP (nezaměňo-

vat s bezpečnostním technikem, ani s koordinátorem 

BOZP na staveništi). Ta má jiné právními předpisy 

stanovené povinnosti, neboť je poradním, metodickým 

a kontrolním orgánem ředitele.



Vedoucí zaměstnanec je povinen řídit zajištění 

BOZP na jím řízených pracovištích. On má odpověd-

nost, on musí mít právo rozhodnout jakým způso-

bem bude BOZP na jeho pracovištích zajištěna.

Odborná osoba v BOZP nemá právo někomu něco 

nařídit nebo zakázat (má povinnost na nedostatek 

upozornit vedoucího), což je logické, neboť nemá 

povinnost BOZP zajišťovat, ale kontrolovat její zajiš-

tění (zjištěné závady nemusí oznamovat státním 

orgánům – na rozdíl od lékaře PLS [pokuta do výše     

200 000 Kč] nebo kominíka či revizního technika 

spalinových cest [do 50 000 Kč]). 



Vedoucí zaměstnanec je tím, kdo přesně ví, co 

zaměstnanci vykonávají za práci, za jakých 

podmínek a jaké jsou slabiny v zajištění BOZP, 

včetně PO, na pracovišti. On je tím, kdo je pro 

provedení školení nejlépe kvalifikovanou osobou, 
neboť neplatí: „bezpečáku ty o té BOZP víš 

mnohem víc než já, tak to odškol, neboť od tebe to 

bude lepší“.

„Bezpečák“ nemá právo někomu něco nařídit nebo 

zakázat, včetně odstranění zjištěných 

závad.



Odborová organizace anebo zaměstnanci jsou povin-

ni spolupracovat se zaměstnavatelem a s odborně 

způsobilou osobou k prevenci rizik tak, aby zaměstna-

vatel mohl zajistit bezpečné a zdraví neohrožující 

pracovní podmínky a plnit veškeré

povinnosti stanovené zvláštními 

právními předpisy a opatřeními 

orgánů, kterým přísluší výkon 

kontroly.

§ 108 zákoníku práce



Vedoucí zaměstnanec je mimo jiné povinen:

➢řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců, 

včetně dodržování požadavků zajištění BOZP (a 

vedení záznamů o tom),

➢vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

➢zabezpečovat dodržování právních a vnitřních 

předpisů.

§ 302 zákoníku práce

Také je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným 

zaměstnancům pracovní úkoly (poskytování informací 

o rizicích a přijatých opatřeních).



➢ právní předpisy

➢ technické normy

➢ protokol o vyhledání rizik při práci

➢ kategorizace prací

➢ INTERNÍ PŘEDPISY

➢ NÁVODY VÝROBCE (příp. místní provozně    

bezpečnostní předpisy), BEZPEČNOSTNÍ 

LISTY

➢ DALŠÍ INTERNÍ ZDROJE


