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Aktualizace 2015 
 

 

 

SEZNÁMENÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

 

1) POŽÁRNÍ OCHRANA (Základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně) 

 

Povinnosti vedoucích zaměstnanců  

Vedoucí zaměstnanci odpovídají za plnění povinností PO na jimi řízeném pracovišti.  

 

Přitom zejména: 

a) kontrolují, zda na jimi řízeném pracovišti jsou dodržovány předpisy o PO a stanovené    

     pracovní postupy a zda zaměstnanci respektují vydané příkazy, zákazy a pokyny týkající  

     se PO, 

b) provádějí školení podřízených zaměstnanců o požární ochraně 1 x za dva roky,  

c) zajišťují odstraňování závad v PO na svých pracovištích, 

d) seznamují se s požárně poplachovými směrnicemi*  a požárním evakuačním plánem** 

    (viz příloha č. 1 a 2), 

e) seznamují se s únikovými cestami a únikovými východy 

    (Evakuační plán grafická část - viz příloha č. 3), 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

* Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců v případě vzniku požáru.  

   Umisťují se na viditelném a pro všechny zaměstnance trvale přístupném místě.  

 

** Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob z objektů zasažených nebo  

      ohrožených požárem. Požární evakuační plán je uložen na trvale dosažitelném místě. 

 

       Grafické znázornění směru únikových cest se umisťuje na dobře viditelném a trvale  

       přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů. 
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Povinnosti zaměstnanců  

 

- účastnit se předepsaného školení o požární ochraně 

- při své činnosti si počínat tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, zejména při  

    používání tepelných, elektrických, a jiných spotřebičů, při používání hořlavých nebo  

    požárně nebezpečných látek, manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. 

- seznámit se s předpisy a pokyny k zajištění požární bezpečnosti  

  (např. s požárním řádem pracoviště, požárně poplachovými směrnicemi atd.) 

- dodržovat všechny stanovené požárně bezpečnostní předpisy 

- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech (např.  

   zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm atd.) a plnit další povinnosti na úseku  

   požární ochrany, které jim nařídí nadřízení zaměstnanci 

- udržovat na svém pracovišti pořádek 

- oznamovat svému nadřízenému neprodleně všechny závady, které by mohly mít vliv na  

   vznik požáru 

- elektrické přístroje a tepelné spotřebiče po použití vždy zkontrolovat, zda jsou řádně  

    vypnuta 

- udržovat volné únikové cesty a přístup k hasicím přístrojům a hydrantům 

- v případě zjištění požáru ihned použít hasicí přístroje a zajistit nebo ohlásit požár způsobem  

   uvedeným v požárních poplachových směrnicích 

- pří zdolávání požárů poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému  

    nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké 

- v případě vzniku požáru postupovat dle pokynů uvedených v požárních poplachových  

    směrnicích, 

- po vyhlášení evakuace jsou povinni opustit objekt nejbližším únikovým východem, přičemž    

   se řídí pokyny členů evakuačního týmu, 

 

Zaměstnanci nesmí: 

 

- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání 

- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost  

  požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy 

- poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo  

  jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení 

 

 

 

________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č. 1 

 

PPPOOOŽŽŽÁÁÁRRRNNNÍÍÍ   PPPOOOPPPLLLAAACCCHHHOOOVVVÉÉÉ   SSSMMMĚĚĚRRRNNNIIICCCEEE 

 

 

Při vzniku požáru je nutno provést všechna opatření k rychlému zásahu pro lokalizaci a likvidaci 

požáru a ohlášení požáru. Osoba, která zpozoruje požár, je povinna sama nebo za pomoci jiných 

uhasit požár hasicími přístroji nebo jinými vhodnými prostředky a na ohlašovnu požárů ohlásit 

nebo zabezpečit ohlášení požáru. 

 

OHLAŠOVNA POŽÁRŮ JE NA RECEPCI, TEL. LINKA:  1910 

 

Způsob ohlášení požáru: telefonicky nebo osobně na ohlašovnu požárů.  

 

Při telefonickém hlášení požáru oznámí volající své jméno a telefonní číslo, odkud telefonuje, kde 

hoří a co hoří. 

 

Ohlašovna požárů po převzetí hlášení o požáru zajistí ohlášení požáru na: 

 
OPERAČNÍ STŘEDISKO HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRAJE, TEL.:  150 

 

Požární poplach se vyhlašuje rozhlasem, sirénou a voláním „HOŘÍ!“ – HOŘÍ!“.       

 

 

Do příjezdu jednotky hasičského záchranného sboru kraje řídí děkan nebo jeho zástupce 

evakuaci osob vydává  pokyny a úkoly pro zdolání požáru, vypnutí el. proudu, uzavření 

hlavních uzávěrů médií apod. V nepřítomnosti děkana a jeho zástupce řídí evakuaci osob a 

vydává pokyny a úkoly velitel preventivní požární hlídky nebo službu konající zaměstnanec 

ostrahy. Členové preventivní požární hlídky vykonávají hasební práce a pomáhají při 

evakuaci osob. Zaměstnanci, studenti a ostatní osoby, které se v době požáru nacházejí 

v objektu jsou po vyhlášení evakuace povinni opustit objekt nejbližším únikovým východem. 

 

Důležitá telefonní čísla: 

 

 

 HLÁŠENÍ POŽÁRŮ HZS KRAJE 

 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 

 POLICIE 

 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

 

150 

155 

158 

112  

 

 

ELEKTRÁRNA 

VODÁRNA 

 

 

800 225 577 

543 212 537 
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PŘÍLOHA Č. 2 

 

PPPOOOŽŽŽÁÁÁRRRNNNÍÍÍ   EEEVVVAAAKKKUUUAAAČČČNNNÍÍÍ   PPPLLLÁÁÁNNN   
 

 

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob a materiálu z objektu zasaženého 

nebo ohroženého požárem. Při evakuaci je nutno zachovat klid a uposlechnout všech pokynů 

členů evakuačního týmu a členů preventivních požárních hlídek. Evakuace musí být 

provedena tak, aby byla záruka, že v ohroženém prostoru nikdo nezůstal. Cesty pro evakuaci 

musí být  označeny tabulkami a zůstat volné. 
 

 

1. Za vyhlášení a řízení evakuace odpovídá……………………………………………... děkan 

 

2. Zástupce …………………………………………………………………………... tajemnice  

                                                                                                  velitel preventivní požární hlídky    

                                                                                   nebo službu konající zaměstnanec ostrahy   

                                                                                                          

3. Místo, ze kterého bude evakuace řízena …………………………………………… recepce 

 

4. Evakuace bude vyhlášena ……………………………………….. voláním „Hoří“! „Hoří“!     

                                                                                                                   sirénou a rozhlasem 

 

5. Evakuaci budou zajišťovat ……………………………………… požární hlídka a vyučující 

                                                 

6. Cesty pro evakuaci …………………………………………………. označené únikové cesty  

                                                                                                             

7. Místo soustředění……………………………………………………………... před kostelem 

 

8. Kontrolu počtu evakuovaných osob zajišťují …………….. vedoucí zaměstnanci a vyučující 

 

9. Vypnutí el. proudu a uzavření hlavních uzávěrů médií zabezpečí ………………..… údržba 

 

10. První pomoc postiženým poskytne …………………………..….. proškolený zaměstnanec 

 

11. Evakuovaný materiál bude uložen ………………. nepočítá se s evakuací věcí a materiálů 

 

12. Požární evakuační plán bude uložen ……………………………………….…... na recepci   

________________________________________________________________ 
 

!!! Upozornit na Evakuační výtah !!! 

!!! Upozornit na Chráněné únikové cesty – vpravo Typ A vlevo Typ B !!! 
 

1. CHÚC Typu B je vybavena přetlakovou ventilací 

2. CHÚC Typu A je bez přetlakové ventilace 

3. Částečně chráněná úniková cesta je centrální schodiště 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Evakuační plán – (grafická část) 
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Používání tepelných, elektrických, a jiných spotřebičů  

 

Instalovat a provozovat se smí pouze spotřebiče, které byly schváleny z hlediska požární 

bezpečnosti. Spotřebič musí být typizovaný a musí být majetkem fakulty. Spotřebič může být 

užíván pouze na základě povolení vedoucího pracoviště. Vedoucí určí místo pro umístění 

spotřebiče. Povolení k užívání se vydá až tehdy, byl-li spotřebič bezpečně instalován. 

Spotřebič musí byt instalován na nehořlavé tepelně izolující podložce a v bezpečné 

vzdálenosti od hořlavých předmětů.  

Spotřebič smí být používán jen na vyhrazeném místě. Kolem spotřebiče nesmí být v  jeho 

blízkostí ukládány hořlavé materiály. 

Zapnutý spotřebič nesmí být ponechán bez dohledu. Po použití el. spotřebiče se musí přívodní 

šňůra vytáhnout ze zásuvky. 

Poškozený spotřebič se nesmí používat a závada musí být oznámena vedoucímu, který zajistí 

odbornou opravu. 

 

 

Hašení požáru 

 

Požár je nekontrolované hoření bez předem ohraničeného prostoru nebo plochy, při kterém 

došlo ke škodám na materiálních hodnotách nebo které mělo za následek usmrcení či zranění 

osob. 

 

Povinnosti při vzniku požáru: 

Při vzniku požáru je nutno provést všechna opatření k rychlému zásahu pro lokalizaci a 

likvidaci požáru a ohlášení požáru. Osoba, která zpozoruje požár, je povinna sám nebo za 

pomoci jiných uhasit požár hasicími přístroji nebo jinými vhodnými prostředky. Tam, kde je 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem, lze zahájit hasební akci až po jeho vypnutí. Jde-li o 

požár, který nelze ani za pomoci jiných osob uhasit, musí se vyhlásit požární poplach podle 

požárních poplachových směrnic. Do příjezdu jednotky hasičského záchranného sboru kraje 

evakuační tým řídí protipožární a záchranné práce, vydává pokyny a úkoly pro zdolání 

požáru. Požár je třeba hasit z bezpečné vzdálenosti a se zvýšenou opatrností. Při příjezdu 

jednotky hasičského záchranného sboru kraje určená osoba informuje jeho velitele o situaci, 

rozsahu požáru, přístupu k požáru a příp. o dalším nebezpečí požáru nebo výbuchu a 

organizuje pomoc svých zaměstnanců při zdolávání požáru, a to podle pokynů velitele 

požární jednotky. 
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Hasicí přístroje  

 

Volba druhů hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru 

a na charakteru používaných zpracovávaných a skladovaných látek a materiálů nebo na 

charakteru provozované činnosti.  

Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je vyšší pravděpodobnost vzniku požárů, a to tak, 

aby se vyloučila možnost použití nevhodného hasiva. Přístup k hasicím přístrojům se musí 

udržovat volný.  

Hasicí přístroje musí být pravidelně kontrolovány a udržovány ve funkčním stavu. Kontrola 

hasicích přístrojů se provádí jednou za rok. 

Podle použitého hasiva je určena použitelnost přístroje na určité druhy látek. Použití 

nevhodného přístroje může mít i tragické následky, např. při zásahu vodním hasicím 

přístrojem u požáru elektrického zařízení pod napětím. 

V případě nejasností či pochybností, jak s hasicím přístrojem zacházet, postupujeme dle 

návodu k použití, který je natištěn na každém hasicím přístroji, aby se předešlo úrazu nebo 

škodě. Přenosné hasicí přístroje mají omezenou dobu činnosti. S hasicími přístroji je nutno 

pracovat rychle a přesně. Každý zaměstnanec je povinen ovládat použití přenosného hasicího 

přístroje. 

 

 

 

Druhy přenosných hasicích přístrojů:  

 

 

1. Práškový - přenosný hasicí přístroj 

 

Je označován  jako  universální, protože je vhodný téměř na všechny druhy požárů i pro 

hašení požárů elektrických zařízení pod napětím. Nelze jej používat k hašení volně ložených 

látek, které by mohl proud prášku rozvířit nebo způsobit výbuch, rovněž jím nelze hasit stroje 

a přístroje citlivé na prach. 

 

 

2. Sněhový - přenosný hasicí přístroj 

 

Používá se na hašení elektrických zařízení všeho druhu a kapalných látek hořících plamenem.  

Nelze jej použít k hašení lití a volně ložených látek, které by mohl proud plynu rozvířit. 
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                 práškový                                                                   sněhový 
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2) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 

 

 

Povinnosti vyplývající z pracovního poměru  

Při nástupu do práce musí být zaměstnanec řádně seznámen s právními a ostatními předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. 

Povinnosti zaměstnavatele   

Zaměstnavatel je v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví 

neohrožující práci v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení 

a o ochraně zdraví při práci. Zejména jsou povinni:   

a) vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví  

    zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit opatření k jejich ochraně 

b) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho  

    schopnostem nebo zdravotní způsobilosti 

c) seznamovat zaměstnance s právními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti  

    technických zařízení a ochrany zdraví při práci, ověřovat znalosti těchto předpisů a    

    vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování 

d) pravidelně kontrolovat stav technické prevence, dodržování zásad bezpečnosti práce 

     a odstraňovat zjištěné závady   

e) zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání, vést jejich evidenci  

    a oznamovat je příslušným orgánům a provádět opatření potřebná k nápravě 

f) neposuzovat jako nesplnění povinnosti, jestliže zaměstnanec nevykonal práci, o níž se  

    domníval, že bezprostředně a vážně ohrožuje jeho život a zdraví, případně život a zdraví  

    fyzických osob 

g) nepoužívat takový způsob odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni  

    zvýšenému nebezpečí úrazu a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků  

    k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 

h) organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a  

    zařízeních a zjištěné nedostatky odstraňovat 

i) provádět pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení a plnit další úkoly  

   stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při  

   práci a bezpečnosti technických zařízení 

j) poskytovat zaměstnancům k používání potřebné osobní ochranné pracovní prostředky a   

   mycí, čisticí a dezinfekční prostředky 
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Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na 

zaměstnance a všechny osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho 

pracovištích. 

Veškeré náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí 

zaměstnavatel.  

Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům stravování.  

Zaměstnavatel je povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází na nové pracoviště 

nebo na nový druh práce nebo způsob práce. 

Práva a povinnosti zaměstnanců 

Zaměstnanci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.   

Zaměstnanci jsou oprávněni odmítnout výkon práce, o němž mají důvodně za to, že 

bezprostředně a vážně ohrožuje jejich život a zdraví. 

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své 

zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání.  

Zejména je povinen: 

a) dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a 

    ochrany zdraví při práci, dodržovat ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a  

    ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní  

    postupy, s nimiž byl řádně seznámen 

b) používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení 

c) účastnit se školení a výcviku zajišťovaného zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a  

    ochrany zdraví při práci a podrobit se zkouškám a lékařským prohlídkám stanoveným  

    právními předpisy 

d) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích  

     zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nenastupovat pod jejich vlivem  

     do práce a dodržovat stanovený zákaz kouření na pracovištích 

e) oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost    

    nebo zdraví při práci   

f) podrobit se vyšetření, které provádí zaměstnavatel nebo příslušný orgán státní správy  ke   

    zjištění, zda zaměstnanci nejsou pod vlivem alkoholu 

Ustanovení předchozích odstavců se vztahují přiměřeně na osoby, které se s vědomím 

zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.  
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Pracovní doba a práce přesčas  

Pracovní doba je nejvýše 40 hodin týdně. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci 

nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce pracovní přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 

30 minut. Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.  

Práce přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz nebo se souhlasem zaměstnavatele 

nad stanovenou týdenní pracovní dobu a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. 

Práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech. 

V kalendářním roce lze nařídit zaměstnanci práci přesčas v rozsahu nejvýše 150 hodin. 

 

 

Pracovní podmínky žen 

 

Přípustné hmotnosti ručně přenášených břemen 

 

Hmotnost a podmínky pro zvedání a přenášení břemen ženami jsou stanoveny nařízením 

vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.   

Hmotnost a podmínky pro zvedání a přenášení břemen těhotným ženami, ženami které kojí,  

a matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou stanoveny vyhláškou č. 180/2015 Sb., 

o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, 

které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu. 

 

 

Přípustné hmotnosti ručně přenášených břemen ženami 

 

Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při 

občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. Hygienický 

limit pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou je 6 500 kg za 

osmihodinovou směnu. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou 

při práci vsedě jsou 3 kg. 

Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí přerušované zvedání a přenášení 

břemene nepřesahující souhrnně 30 minut za osmihodinovou směnu.  

Častým zvedáním a přenášením břemen se rozumí zvedání a přenášení břemen přesahující 

souhrnně 30 minut za osmihodinovou směnu.  

Manipulace s břemenem vykonávaná vstoje nebo vsedě se organizuje tak, aby byla časově ve 

směně rovnoměrně rozložena.  
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Přípustné hmotnosti ručně přenášených břemen těhotným ženami, ženami které kojí 

a matkám do konce devátého měsíce po porodu 
 

Těhotné ženy a matky do konce devátého měsíce po porodu mají zákaz ruční manipulací s 

břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté 

manipulaci 5 kg. 

Při ruční manipulací s břemenem vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo 

přenášením, nesmí hmotnost břemene být větší než 2 kg. 
 

 

Práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženami, kojícími ženami a matkam do 

konce devátého měsíce po porodu 

 

Těhotným ženami jsou zakázány práce: 
 

- rizikové, s výjimkou prací zařazených jako rizikové pro faktor psychická zátěž podle 

kritéria práce v noční době, 

- spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 

10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg, 

- vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti 

vyšší než 2 kg, 

- spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve 

stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 

10 stupňů jde-li o opakující se pracovní úkony, 

- spojené s tlakem na břicho, 

- vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez 

možnosti její změny, 

- vykonávané ve vnuceném pracovním tempu, 

- při nichž by mohly být vystaveny rázům, 

- ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž 

sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší. 
 

 

Kojícím ženami jsou zakázány práce a pracoviště:  

 

- spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným 

standardními větami označujícími specifickou rizikovost (R-věta) nebo standardními 

větami o nebezpečnosti (H – věta), způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými 

anebo nevratnými účinky pro zdraví, 

- s chemickými látkami nebo chemickými směsmi poškozujícími kojence prostřednictvím 

mateřského mléka označovanými větami R 64 nebo H362, 

- s chemickými látkami nebo chemickými směsmi toxickými pro reprodukci s účinkem na  

fertilitu označovanými větami R 60 nebo R 62 nebo jejich kombinacemi anebo s větami  

H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361f nebo H361fd. 
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Matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány práce a pracoviště: 
 

- rizikové, jde-li o rizikové práce s vibracemi nebo rizikové práce v zátěži teplem nebo  

chladem, 

- spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 

10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg, 

- vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti 

vyšší než 2 kg, 

- spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve 

stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 

10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony, 

- spojené s tlakem na břicho, 

- vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez 

možnosti její změny, 

- vykonávané ve vnuceném pracovním tempu, 

- při nichž by mohly být vystaveny rázům, 

- ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž 

sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší, 

- Koná-li těhotná žena práci, která je těhotným ženám zakázána nebo která podle lékařského 

posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, 

která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci.  
 

Požádá-li těhotná žena pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen 

její žádosti vyhovět.  

 

 

Komunikace  

Na pracovištích se musí dbát zejména na to, aby komunikační prostory byly vždy volné, a 

musí být udržované a čištěné. Komunikace musí mít rovný povrch, který nesmí být kluzký. 

Komunikace o různých výškových úrovních lze spojit rampami nebo schody. I okolí 

pracoviště musí být uspořádáno tak, aby zaměstnanec měl dobrý přístup ke všem místům, kde 

vykonává pracovní činnost.  

Nejmenší šířka schodišťových ramen musí být 1,1 m. Volné strany schodů a odpočívadel 

musí být opatřeny zábradlím. Každé schodišťové rameno musí mít záchytné madlo alespoň na 

jedné straně.    

První (nástupní) a poslední (výstupní) stupeň v každém rameni musí být rozeznatelný od 

okolní podlahy.  

Povrch stupnic musí mít proti skluzovou úpravu.  

Zábradlí musí být zřízena u komunikací o nestejné úrovní (schody nejméně o 3 stupních), 

je-li rozdíl úrovní větší než 0,5 m. 

Hrozí-li nebezpečí podklouznutí osob, popřípadě pádu předmětu, musí být zábradlí u podlahy 

opatřeno ochrannou lištou o výšce nejméně 0,1 m. 
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Manipulace s břemeny 

Při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní postupy, aby se 

předcházelo úrazům, zejména přiražením břemene nebo vysmeknutím z rukou, zraněním 

rukou nebo jiných částí těla o povrch břemene, uklouznutím nebo zakopnutím při vadném 

povrchu nebo nevhodném druhu podlah na komunikacích, sesutím břemene v důsledku 

vadného upevnění apod. 

Jeden zaměstnanec smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat jenom břemena do 50 kg 

hmotnosti.  

 

 

                                                   

        Nesprávné zvedání                                       Správné zvedání – předmět je opřen o tělo        

 

 

 

 

                                     

Nesprávné zvedání                                                                Správné zvedání 
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Lépe je těžké předměty přenášet na ramene       Nesprávné         a   správné přenášení       

 

 

Při zvedání břemene z ohnuté polohy se několikrát zvětší tlak na bederní ploténky 

 

 

Sklady, archivy knih a spisovny 

 

Šířka průchodové uličky, kde se v jednom směru přenášejí břemena v jedné ruce, musí být 

0,85 m. Všechny uličky a cesty musí být neustále průchodné a průjezdné, nesmí být zužovány 

materiálem na podlaze. 

Regály použité pro skladování musí být vždy stabilní, a to jak prázdné, tak zaskladněné. 

Stabilitu regálů nelze zajišťovat vzájemným opíráním, popřípadě opíráním o další konstrukce. 

Nosnost regálů musí být prokázána (výpočtem, tech. dokumentací). Nejvyšší nosnost buňky a 

sloupce regálu musí být uvedena na štítku, kterým musí být regály opatřeny. Regály nesmějí 

být přetěžovány, jejich max. zatížení musí být v souladu s nosností podlah skladu, ve kterém 

jsou umístěny.  
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Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho 

stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení. Materiál, popřípadě předměty musí být skladovány 

tak, aby se při odebírání nebo při delším skladování nemohly sesunout a aby nevyvíjely tlak 

na příčky, podpěry, zdivo ani na jiné části budov. Při skladování materiálu musí být zajištěn 

jeho bezpečný přísun a odběr. 

Před uvedením do provozu, po každém přemístění a přestavění regálů a nejméně  1x ročně se 

regál překontroluje, zda odpovídá technické dokumentaci z hlediska stability, tuhosti spojů, 

svislosti a vodorovnosti. O výsledku kontroly musí vést provozovatel záznam. Regály, jejichž 

technický stav by mohl ohrozit bezpečnost zaměstnanců a majetku, nesmějí být používány.  

Je zakázáno vstupovat do regálu a na něj, kromě mimořádných případů oprav apod. 

Ruční obsluha regálů ve výšce nad 1,8 m se provádí z bezpečných zařízení (žebříky, plošiny 

apod.). 

 

Práce ve výškách (NV č. 362/2005 Sb.) 

 

Základní ustanovení pro práci ve výškách 

 

Za práci ve výšce se považuje práce a pohyb pracovníků ve výškách nad 1,5 m, při kterém je 

ohrožen pádem z výšky a do hloubky, propadnutím nebo sesunutím. 

 

Ke zvyšování místa práce není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené 

k jinému použití (židle, stoly, krabice apod.)  

 

Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
 

   1.   Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo 

            k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 
 

   2.   Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů lze považovat: 
 

          a/ ohrazením 

          b/  vyloučení provozu, 

          c/ střežením prostoru určeným odpovědným pracovníkem po celou dobu ohrožení, 

          d) označeny výstražnou tabulkou „Pozor – nahoře se pracuje“. 
 

 

Používání žebříků 

1. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí, se na 
žebříku nesmějí vykonávat. 

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku 
a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
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3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 

osoba. 

5. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 

6. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 

horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 

odpovídající účinností. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, 

dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 

7. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 

vzájemnému pohybu. 

8. Vizuální prohlídky žebříků se musí provádět před každým použitím. Žebříky poškozené   

      nesmí být používány, musí být označeny a odděleny zvlášť nebo neprodleně opraveny.  

 

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci 

 

Zdravotní způsobilost k práci se posuzuje na základě zjištění zdravotního stavu zaměstnance 

při lékařské prohlídce a na základě znalostí požadavků, jež na něho klade práce, popřípadě 

jiná činnost. 

 

Zaměstnavatel je povinen: 

 sdělit zaměstnancům, který poskytovatel pracovnělékařských služeb jim poskytuje 

pracovnělékařské služby, 

 sdělit zaměstnancům, jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím 

s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto 

prohlídkám a vyšetřením, 

 nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní prohlídce, vyšetření případnou ztrátu 

na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku, popř. ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy 

nebo platu nebo nemocenským a průměrným výdělkem, 

 zajistit, aby každý zaměstnanec absolvoval: 

- vstupní lékařskou prohlídku – před nástupem do pracovního poměru, 

- preventivní lékařskou prohlídku – v průběhu pracovního poměru, ve stanovených lhůtách, 

- mimořádnou lékařskou prohlídku – v případě potřeby, 

- výstupní lékařskou prohlídku – při rozvázání pracovního poměru, 

 postupovat při zařazování zaměstnanců k práci podle závěrů lékařských posudků o jejich 

zdravotní způsobilosti, 

 odeslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, pokud o to 

zaměstnanec požádal. 
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Zaměstnavatel má právo: 

 vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti 

o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci. 

 

Zaměstnanec je povinen: 

 podrobit se stanoveným pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením v určených lhůtách, 

 podrobit se nařízeným pracovnělékařským službám, 

 podrobit se určeným mimořádným lékařským prohlídkám, 

 sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb na jeho žádost nebo z vlastního podnětu 

všechny jemu známé nebo podezřelé skutečnosti související s ochranou zdraví při práci. 

 

Vstupní, preventivní, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky jsou prováděny u 

poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou 

smlouvu. 

 

Typy lékařských prohlídek 

 

Vstupní lékařské prohlídky 

 

Vstupní prohlídka se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách 

s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, 

jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci. Zaměstnanec ji má 

vykonat ještě před uzavřením pracovního poměru. Případné odmítnutí této prohlídky by 

mohlo být důvodem k neuzavření pracovního poměru. 

Vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž 

má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu. 

Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí 

vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní 

nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. 

 

 

Periodické prohlídky 

 

Periodická prohlídka se provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé 

v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další 

výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození 

zdraví jiných osob. 

Periodické prohlídky se opakují v předem určených intervalech vyplývajících z příslušného 

předpisu nebo ve lhůtách stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví. Jejich účelem je 

zajistit ochranu zdraví zaměstnanců. 
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Lhůty lékařských prohlídek stanoví vyhláška č. 79/2013 Sb., v platném znění, pokud orgán 

ochrany veřejného zdraví, jiný právní předpis nebo příloha č. 2 vyhlášky nestanoví lhůty 

kratší (např. rizikové faktory pracovních podmínek). Zpravidla se vychází z kategorizace 

prací. Dále lhůty stanoví zákoník práce nebo jiný právní předpis – podle toho, jakou profesi či 

činnost zaměstnanec vykonává. 
 

Periodické prohlídky Upřesnění 
Lhůta 

periodické prohlídky 

Zaměstnanci vykonávající práci 

zařazenou podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví v kategorii první 

do 50 let 1x za 6 let 

nad 50 let 1x za 4 roky 

Zaměstnanci vykonávající práci 

zařazenou podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví v kategorii druhé 

do 50 let 1x za 5 let 

nad 50 let 1x za 3 roky 

Zaměstnanci vykonávající práci 

zařazenou podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví v kategorii druhé 

rizikové 

 1x za 2 roky 

Noční práce (od 22 do 6 h)  1x za rok 

 

Mimořádné prohlídky 
 

Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného 

zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní 

způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného 

rizikového faktoru pracovních podmínek. 
 

Mimořádné prohlídky se provádějí, pokud: 

 ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, 

 to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek, 

 došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového 

faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance, 

 byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu 

zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je 

interval periodické prohlídky, nebo 

 byl výkon práce přerušen 

- z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii 

první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž 

součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak, 

- v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké 

újmy na zdraví, nebo 

- z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců. 

 

Podnětem k absolvování mimořádné prohlídky je podezření, že u zaměstnance došlo ke 

změně zdravotní způsobilosti k práci. 
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Seznámení zaměstnanců do jaké kategorie byla jimi vykonávaná práce zařazena 

 

Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně se zařazuje 

práce do kategorii číslo 1. U zaměstnavatele nejsou rizikové práce. 
 

 

Způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazů 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1.1 Směrnice upravuje způsob evidence pracovních úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazech a záznamu o úrazech – hlášení změn a okruh orgánů a institucí, kterým se 

ohlašují pracovní úrazy a zasílají záznamy o úrazech a záznamy o úrazech – hlášení 

změn. 

Článek 2 

Vymezení pojmů 

 

2.1 Pracovní úraz – pracovním úrazem se rozumí jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, 

které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a  

násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v  přímé souvislosti 

s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění 

pracovních úkolů. 

 

Plnění pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního 

poměru a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na 

příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty.  

 

Přímá souvislost – v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné 

k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po 

jejím skončení a dále školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem, vyšetření ve 

zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz zaměstnavatele, ošetření při první pomoci a 

cesta k nim a zpět. 

 

2.2 Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a 

zpět. Cestou do zaměstnání a zpět se rozumí cesta z místa zaměstnancova bydliště 

(ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k 

plnění pracovních úkolů a zpět). Pracovní úraz není úraz, který se zaměstnanci stane na 

cestě a při stravování mimo objekt zaměstnavatele. 

 

2.3 Podle nařízení vlády se pracovní úrazy dělí podle závažnosti na: 

a) smrtelné pracovní úrazy, 

b) pracovní úrazy s hospitalizací delší než 5 dnů, 

c) pracovní úrazy ostatní. 
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Smrtelným pracovním úrazem se rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt 

po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku. 
 

Pracovním úrazem s hospitalizací delší než 5 dnů se rozumí takové poškození zdraví, 

kdy pobyt úrazem postiženého zaměstnance v nemocničním zařízení je více než 5 dnů 

nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat. 

Pracovním úrazem ostatním se rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky je 

postižený v dočasné pracovní neschopnosti. 
 

Článek 3 

Rozsah povinností 

 

3.1 Povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu: 
 

a) Zaměstnavatel je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti 

svědků a zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje a bez vážných 

důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku 

pracovního úrazu.  

b) Dojde-li k úrazu při plnění pracovních úkolů u jiného zaměstnavatele, k němuž byl 

zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen, musí zaměstnanec prokazatelně a bez 

zbytečného odkladu ohlásit úraz jak na  pracovišti, kde k úrazu došlo, tak i svému 

bezprostředně nadřízenému vedoucímu. Zaznamenat údaje do „Knihy úrazů“ musí jak 

zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance, tak i zaměstnavatel, k němuž byl 

úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen. 

c) Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech (v elektronické nebo listinné 

podobě), i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena 

pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny. 

d) Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci na jeho žádost potvrzenou kopii nebo výpis 

údajů z knihy úrazů o jeho úrazu; dojde-li ke smrtelnému úrazu, zaměstnavatel je vydá 

rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost.  

e) Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, 

jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři 

kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance.  

f) Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, 

nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne, kdy se o úraz dozvěděl. 

g) Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznamy o úrazech stanoveným 

orgánům a institucím dle platné zákonné legislativy. 

h) Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. 
 

 

3.2 Povinnosti vedoucího zaměstnance při vzniku pracovního úrazu: 

a) neprodleně provede zápis o úrazu zaměstnance do „Knihy úrazů“, 

b) nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu sepíše se 

zaměstnancem "Záznam o úrazu" a  ten neprodleně předá zaměstnavateli, 
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c) prokazatelně uvědomí bez zbytečného odkladu zaměstnavatele, jde-li o úraz 

zaměstnance jiného zaměstnavatele, který byl k němu vyslán nebo dočasně přidělen 

a provede zápis do  „Knihy úrazů“, 

d) vyšetřuje (objasňuje) příčiny a okolnosti pracovního úrazu, 

e) v případě předpokladu pracovní neschopnosti provede (zajistí) vyšetření postiženého 

na alkohol. 

f) přijímá opatření proti opakování pracovního úrazu, 

 

 

3.3 Povinnosti zaměstnance při vzniku pracovního úrazu: 

 

a) Postižený zaměstnanec je povinen každý (i drobný) úraz bez zbytečného odkladu 

ohlásit svému nadřízenému zaměstnanci, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí a 

společně s ním sepsat zápis do Knihy úrazů.  

b) Neohlášení úrazu bude posuzováno jako porušení pracovní kázně a úraz bude jako 

pracovní klasifikován pouze v případě věrohodného prokázání úrazového děje. Pokud 

postižený není schopen nahlásit svůj úraz nadřízenému zaměstnanci, oznámí jej 

svědek úrazu, či zaměstnanec, který se o něm dozví. 

c) Dojde-li k úrazu při plnění pracovních úkolů u jiného zaměstnavatele, k němuž byl 

zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen, musí zaměstnanec prokazatelně a bez 

zbytečného odkladu ohlásit úraz jak na pracovišti, kde k úrazu došlo, tak i svému 

bezprostředně nadřízenému vedoucímu. Zaznamenat údaje do „Knihy úrazů“ musí jak 

zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance, tak i zaměstnavatel, k němuž byl 

úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen. 

d) Postižený zaměstnanec je povinen dle zdravotních možnosti účastní se vyšetřování 

(objasnění) příčiny a okolnosti pracovního úrazu. 

 

Článek 4 

Postup při vzniku pracovního úrazu 

4.1 Kniha úrazů 

 

Postižený zaměstnanec je povinen každý úraz bez zbytečného odkladu ohlásit svému 

nadřízenému zaměstnanci a společně s ním sepsat zápis do Knihy úrazů. V knize úrazů se 

vede evidence o všech pracovních úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní 

neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny. 

Vedení knihy úrazů je možné v elektronické nebo listinné podobě. 

Zápis do knihy úrazů provádí přítomný vedoucí pracoviště (nebo jeho zástupce), kde se 

úraz stal. Úraz musí být zaznamenán neprodleně po ošetření postiženého zaměstnance.  

Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně 

přidělen, zaznamenají údaje do knih úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého 

zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo 

dočasně přidělen. 
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Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci na jeho žádost výtisk nebo výpis údajů z 

knihy úrazů o jeho úrazu; dojde-li ke smrtelnému úrazu, zaměstnavatel je vydá rodinným 

příslušníkům zaměstnance na jejich žádost.  
 

 

4.2 Ohlašování úrazu 

 

Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz bez zbytečného odkladu: 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti 

tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, 

b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, trvá-li hospitalizace úrazem postiženého 

zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu 

hospitalizace předpokládat,  

c) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil. 

 

Příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů se řídí místem, kde došlo k 

úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu. 

 

Zaměstnavatel je povinen ohlásit smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu:  

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, 

b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, 

c) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, 

d) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec 

pojištěn. 

 

 

Obdobně se postupuje, zemře-li zaměstnanec na následky úrazu kdykoliv později. 

Příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů se řídí místem, kde došlo k 

úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu. 
 

 

4.3 Zasílání záznamu o úrazu 

 

Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních 

úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší 

než tři kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance. Záznam o úrazu vyhotovuje 

zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 

pracovních dnů ode dne, kdy se o úraz dozvěděl. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu 

předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci, v případě smrtelného pracovního úrazu 

jeho rodinným příslušníkům. 
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Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do 

pátého dne následujícího měsíce: 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti 

tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, 

b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, 

c) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, 

 

Zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z 

povolání záznam o úrazu i organizační jednotce pojišťovny, u které je pro tento účel 

pojištěn. Záznam se posílá ve chvíli, kdy má dojít ke splnění pojistné události (není 

nutné zasílat do pátého dne v následujícího měsíce). 

 

Příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů se řídí místem, kde došlo k 

úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu. 

 

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu 

nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl: 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, 

b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, 

c) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec  

pojištěn, 

 

Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o úrazu a následně se zaměstnavatel dozví o 

skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel 

úrazem postiženého zaměstnance záznam o úrazu - hlášení změn. 
 

Příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů se řídí místem, kde došlo k 

úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu. 
 

 

4.4 Zasílání záznamu o úrazu – Hlášení změn 

 

Záznam o úrazu - hlášení změn vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého 

zaměstnance v případě, že: 

a) hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 po sobě jdoucích dnů a byla 

ukončena po odeslání záznamu o úrazu,  

b) dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho 

úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,  
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c) zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, nebo  

d) došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k 

jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu - hlášení 

změn, 

e) na základě téhož pracovního úrazu vznikla a byla ukončena další pracovní 

neschopnost. 

 

 

Záznam o úrazu - hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého 

zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce: 

 

a) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, 

b) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, 

c) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti 

tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě 

smrtelného pracovního úrazu.  

 

Zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z 

povolání a při smrtelném pracovním úrazu záznam o úrazu - hlášení změn i organizační 

složce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn. 

 

V případě, že došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, 

popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu - 

hlášení změn, předá zaměstnavatel jedno vyhotovení záznamu o úrazu - hlášení změn 

úrazem postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho 

rodinným příslušníkům. 

 

Záznam o úrazu i záznam o úrazu - hlášení změn zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo 

v listinné podobě. 
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KKKNNNIIIHHHAAA   ÚÚÚRRRAAAZZZŮŮŮ   
PRO ZAMĚSTNANCE 
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Evidenční 

číslo 

 

 
Jméno a příjmení úrazem    

postiženého zaměstnance 

 

 
Datum a hodina 

úrazu 

 

 
Místo, kde k úrazu došlo 

 

 
Činnost, při níž k úrazu došlo 

Počet hodin 

odpracovaných 
bezprostředně 

před vznikem 

úrazu 

Celkový 

počet 
zraněných 

osob 

p
o
k
ra

ču
jt

e 
n

a
 

d
ru

h
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st
ra

n
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Druh zranění a zraněná 

část těla, (podle přílohy 

č. 3 - NV 201/2010 Sb.) 

Popis úrazového děje 

(V případě potřeby 

připojte další list) 

Druh úrazu Zdroj úrazu Příčina úrazu Jména svědků úrazu 

Jméno a pracovní 

zařazení toho, 

kdo údaje 
zaznamenal 
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ZÁZNAM O ÚRAZU 
 smrtelném 

 s hospitalizací delší než 5 dnů 

 ostatním 

 

A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním 
pracovněprávním vztahu 

 

1. ICO: 
    Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 

     
 

2. Hlavní činnost (CZ-NACE), v jejímž rámci 
    k úrazu došlo: 
 

3. Místo, kde k úrazu došlo c) : 
 

4. Bylo místo úrazu pravidelným pracovištěm 
    úrazem postiženého zaměstnance? 

     Ano                                Ne 

 

B. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo (pokud se nejedná o zaměstnavatele 
uvedeného v části A záznamu): 
 

 1. ICO: 
     Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 
 
 

 2. Hlavní činnost (CZ-NACE), v jejímž rámci 
     k úrazu došlo: 
 

 3. Místo, kde k úrazu došlo: 
 

 

C. Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci 
  

 1. Jméno a příjmení:  Pohlaví:       Muž                           Žena 

 2. Datum narození:  3. Státní občanství: 

 4. Adresa pro doručování: 

 5. Kvalifikace zaměstnání (CZ-ISCO):  6. Činnost, při které k úrazu došlo d): 

 7. Délka trvání základního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele 

     roků:  měsíců: 

 8. Úrazem postižený je     zaměstnanec v pracovním poměru 

                               zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo  
                                              pracovní poměr 

                               osoba vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní  
                                               vztahy (§ 12 zákona č. 309/2006 Sb.)     

 9. Trvání dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu e): 

     od:                                            do:                              celkem kalendářních dnů: 

 

Evidenční číslo záznamu a) : 

Evidenční číslo zaměstnavatele b) : 
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D. Údaje o úrazu 
 

 1. Datum úrazu: 
     Hodina úrazu: 
     Datum úmrtí úrazem postiženého zaměstnance: 
 

 2. Počet hodin odpracovaných bezprostředně 
     před vznikem úrazu: 
 
 

 3. Druh zranění f):     4. Zraněná část těla g):   

 5. Počet zraněných osob celkem: 

 6. Co bylo zdrojem úrazu? 

     dopravní prostředek 

     stroje a zařízení přenosná nebo mobilní 

     materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, 
          odlétnutí, náraz, zavalení) 

     pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí 

     nástroj, přístroj, nářadí 

    průmyslové škodliviny, chemické látky, 
         biologické činitele 

    horké látky a předměty, oheň a výbušniny 

    stroje a zařízení stabilní 

    lidé, zvířata nebo přírodní živly 

    elektrická energie 

    jiný blíže nespecifikovaný zdroj 

                                                                                                                                                                               a)          

 7. Proč k úrazu došlo? (příčiny) 

  pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů    
      úrazu 

  pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika 

  pro závady na pracovišti 

 pro nedostatečné osobní zajištění 
     zaměstnance včetně osobních 
     ochranných pracovních prostředků 

 pro porušení předpisů vztahujících se 
     k práci nebo pokynů zaměstnavatele 
     úrazem postiženého zaměstnance 

 pro nepředvídatelné riziko práce nebo 
     selhání lidského činitele 

 pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod 
 

                                                                                                                                                                                                                                   a)        

 8. Byla u úrazem postiženého zaměstnance provedena kontrola přítomnosti alkoholu nebo jiných 
návykových látek, a pokud ano, s jakým výsledkem? 

Ano:                                               Ne:                                       Výsledek:                                           

 9. Popis úrazového děje, rozvedení popisu místa, příčin a okolností, za nichž došlo k úrazu. 
    (V případě potřeby připojte další list). 
 
 
 
 
 
 
 

 
    a)           
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 10. Uveďte, jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým, pokud bylo jejich porušení do 
       doby odeslání záznamu zjištěno. 
      (V případě potřeby připojte další list) h). 

 11.  Opatření přijatá k zabránění opakování pracovního úrazu: 
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E. Vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu, případně dalších osob 

 

a) Vyplní orgán inspekce práce, popřípadě orgán státní báňské správy. 
b) Vyplní zaměstnavatel. 
c) Uvede se typ pracoviště, pracovní plochy nebo lokality, kde byl úrazem postižený zaměstnanec 

přítomen nebo pracoval těsně před úrazem, a kde došlo k úrazu, například průmyslová plocha, 
stavební plocha, zemědělská nebo lesní plocha, zdravotnické zařízení, terciární sféra - úřad. 

d) Činností se rozumí hlavní typ práce s určitou délkou trvání, kterou úrazem postižený zaměstnanec  
     vykonával v čase, kdy k úrazu došlo, například svařování plamenem. Nejedná se o konkrétní úkon,  
     například zapálení hořáku při svařování plamenem. 
e) Konec pracovní neschopnosti se vyplňuje pouze v případě, kdy byla tato pracovní neschopnost 

skutečně ukončena. 
f) Podle Přílohy č. 3 tohoto nařízení vlády se do rámečku uvede trojmístný číselný kód klasifikace 

druhu zranění podle metodiky Evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW) NAŘÍZENÍ KOMISE 
(EU) č. 349/2011, čl. 2 odst. 1 ze dne 11. dubna 2011. 

g) Podle Přílohy č. 3 tohoto nařízení vlády se do rámečku uvede dvojmístný číselný kód klasifikace 
pro zraněnou část těla podle metodiky Evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW) NAŘÍZENÍ 
KOMISE (EU) č. 349/2011, čl. 2 odst. 1 ze dne 11. dubna 2011. 

h) Porušení předpisů se týká jak předpisů právních, tak i ostatních a konkrétních pokynů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, daných zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu 
nadřízeni ve smyslu § 349 odst. 1 a 2 zákoníku práce. Předpisy se rozumí 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 přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany 
života a zdraví. 

i) V případě, že některá z osob, které záznam o úrazu podepisují, chce podat vyjádření, učiní tak na 

zvláštním listě, který se k záznamu o úrazu připojí. 

 

   

 Úrazem postižený zaměstnanec 
 _________________________________________ 

datum, jméno, příjmení a podpis 

 Svědci  _________________________________________ 

datum, jméno, příjmení a podpis 

 _________________________________________ 

datum, jméno, příjmení a podpis 

 _________________________________________ 

datum, jméno, příjmení a podpis 

 Zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu 
 zdraví při práci i) 

 _________________________________________ 

datum, jméno, příjmení a podpis 

 Zástupce odborové organizace i)  _________________________________________ 

datum, jméno, příjmení a podpis 

 Za zaměstnavatele i) 

 
 

 _________________________________________ 

           datum, jméno, příjmení a podpis 
 

 pracovní zařazení: 
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ZÁZNAM O ÚRAZU -  HLÁŠENÍ ZMĚN 
 

Evidenční číslo záznamu a): 

Evidenční číslo zaměstnavatele b): 
 

Údaje o zaměstnavateli, který záznam o úrazu odeslal: 
 

 Název zaměstnavatele:  
 

 

 ICO: 

 Adresa: 

 
 

Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci a o úrazu: 
 

 Jméno a příjmení:  Datum úrazu: 

 Datum narození:   Místo, kde k úrazu došlo: 

 

 C 9 - Trvání dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu 

          od:                              do:                               celkem kalendářních dnů: 
 

Úrazem postižený zaměstnanec 

 

_________________________________________ 

datum, jméno příjmení a podpis 

Zástupce zaměstnanců 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 

_________________________________________ 

datum, jméno příjmení a podpis 

 Za odborovou organizaci 
 

_________________________________________ 

datum, jméno příjmení a podpis 

 Za zaměstnavatele 

 
 

  

_________________________________________ 

datum, jméno příjmení a podpis 

pracovní zařazení: 

 

a) Vyplní orgán inspekce práce, popřípadě orgán státní báňské správy. 
b) Vyplní zaměstnavatel 

 Hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 kalendářních dnů 

  Ano                                 Ne 

 D 1 - Úrazem postižený zaměstnanec na následky poškození zdraví při úrazu zemřel dne: 

Jiné změny: 
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Odškodnění pracovního úrazu 

Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je 

zaměstnavatel povinen v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, poskytnout náhradu za  

a) ztrátu na výdělku 

b) bolest a ztížení společenského uplatnění 

c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením 

d) věcnou škodu 

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti zaměstnance činí rozdíl mezi 

průměrným výdělkem zaměstnance před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání a plnou výší nemocenského. 
 
 

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků  

 

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky se poskytují na 

základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků. 

Zaměstnavatel poskytuje osobní ochranné pracovní prostředky tehdy, nelze-li rizika práce 

vyloučit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace 

práce. 

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou prostředky určené k tomu, aby se jejich 

používáním zaměstnanci chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost 

nebo zdraví při práci. Osobní ochranné pracovní prostředky nesmí ohrožovat jejich zdraví a 

nesmí bránit při výkonu práce.  

V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo 

znečištění nebo plní ochranou funkci, budou jako osobní ochranné prostředky poskytovány 

oděv nebo obuv a hospodaří se s nimi jako s osobními ochrannými pracovními prostředky 

(§ 104 ost. 2 zákoníku práce).    

Zaměstnancům, kteří vykonávají práce, při nichž se poskytují osobní ochranné pracovní 

prostředky jen příležitostně nebo nepravidelně, se osobní ochranné pracovní prostředky 

poskytují jen na dobu vykonávané práce. 

Osobní ochranné pracovní prostředky se rovněž poskytují zaměstnancům, kteří mají se 

zaměstnavatelem sjednán pracovní poměr na určitou dobu.   

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytuje 

zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě 

vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním. 
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Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném 

stavu. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni v rozsahu svých funkcí vyžadovat a kontrolovat, zda 

zaměstnanci osobní ochranné pracovní prostředky používají.   
 

Osobní ochranné pracovní prostředky musí: 

- být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejích používání nesmí 

 představovat další riziko 

- odpovídat podmínkám na pracovišti 

- být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců 

- respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců 

Tam, kde přítomnost více jak jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně 

více osobních ochranných pracovních prostředků, musí být tyto ochranné prostředky 

vzájemně slučitelné. 
 

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni.  

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě 

závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutí 

k vlastnostem těchto ochranných prostředků. 

Při hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků se postupuje podle přílohy č. 1 

k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

Při výběru ochranných prostředků se postupuje podle příloh č. 2 a 3 k nařízení vlády 

č. 495/2001 Sb. 

Zaměstnancům jsou vydávány ochranné prostředky při nástupu do zaměstnání, 

tj. před nástupem na pracoviště.  

 

U osobních ochranných pracovních prostředků poskytovaných k ochraně života a zdraví 

(s výjimkou osobních ochranných pracovních prostředků snižujících ohrožení nepříznivým 

počasím) se nepřihlíží k užitné době v měsících uvedených v seznamu. V těchto případech se 

osobní ochranné pracovní prostředky vymění za nové i před uplynutím stanovené životnosti 

po předložení opotřebovaných či zničených ochranných prostředků.  

Poskytovat lze pouze ty ochranné prostředky, které byly schváleny příslušnou autorizovanou 

zkušebnou.   

Zaměstnanci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní prostředky výhradně při těch 

pracovních činnostech, pro které jim byly přiděleny.  

Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky se poskytují podle seznamu zpracovaného na základě 

zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždícími látkami.  

 

Organizace zajištění první pomocí 

Na pracovišti musí být k dispozici lékárničky se zdravotnickým materiálem. Zaměstnavatel je 

povinen určit a proškolit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet 

zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci.  
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Počítač                          

 

Rozmístit monitory tak, aby zadní strana nesměřovala na zaměstnance, totéž platí o bočních 

stranách (do vzdálenosti cca 0,5 m působí elektromagnetické pole).  

Umístit monitor tak, aby horní okraj obrazovky byl ve výši očí. Vzdálenost obsluhy od 

obrazovky situovat minimálně 0,6 m. 

Polohu obrazovky vůči oknu situovat tak, aby denní světlo šlo z bočný strany, v zorném poli 

obsluhy nemá být žádný světelný zdroj (aby nevznikaly odlesky promítající se na obrazovku). 

Při provozu počítače zařazovat nejméně po dvou hodinách přestávky k uvolnění krční a 

bederní páteře, procvičení prstů a zápěstí. 
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Seznámení ve smyslu § 3 vyhlášky č. 50/78  Sb. 

Zaměstnanci seznámení jsou ti, kteří byli zaměstnavatelem v rozsahu své činnosti seznámeni 

s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornění na možné ohrožení těmito 

zařízeními na pracovištích zaměstnavatele. 

Zaměstnanec seznámený je osoba, která neabsolvovala nižší, střední nebo vyšší vzdělání 

elektrotechnického směru, není vyučená v elektrotechnickém oboru a ani nebyla prokazatelně 

poučena a obeznámena s obsluhou a prací na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti. 

Zaměstnanci seznámení přicházejí do styku s elektrickým zařízením nebo do jeho blízkosti 

a) při obsluze a práci s elektrickým zařízením 

b) při jiné činnosti nebo pobytu v blízkosti elektrického zařízení 

Zaměstnanci seznámení nesmějí pracovat na nekrytých živých částech elektrického zařízení 

ani se jich dotýkat přímo nebo jakýmkoliv předmětem. 

Zaměstnanci seznámení mohou sami obsluhovat elektrická zařízení malého a nízkého napětí, 

která jsou provedena tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku s nekrytými živými 

částmi elektrického zařízení pod napětím. 

Tyto osoby mohou zapínat a vypínat jednoduché elektrické zařízení, za vypnutého stavu je 

přemisťovat a prodlužovat přívody pohyblivým přívodem zakončeným zásuvkou a vidlicí,  

vyměňovat žárovky, udržovat elektrické spotřebiče podle návodu výrobce (tj. čištění, běžné 

prohlídky bez rozebírání za pomoci nástroje, mazání, ale vždy jen při vypnutém stavu 

zařízení) apod. 

Zasahovat do elektrického zařízení je těmto osobám zakázáno. 

Před přemisťováním nebo pojížděním pracovních strojů nebo spotřebičů připojených na 

elektrickou síť pohyblivým přívodem s vidlicí se musí provést bezpečné odpojení od sítě 

vytažením vidlice ze zásuvky. 

Tento požadavek se nevztahuje na taková zařízení, která jsou k tomu účelu konstruována, jako 

např. svítidla, ruční elektromechanické nářadí apod.   

Při obsluze elektrického zařízení musí obsluhující dbát příslušných návodů a instrukcí, 

místních provozních přepisů k jeho používání, jakož i na to, aby zařízení nebylo nadměrně 

přetěžováno nebo jinak poškozováno. 

Zjistí-li se při obsluze závada na zařízení (např. poškozená izolace, zápach po spálenině, kouř, 

neobvykle hlučný nebo nárazový chod zařízení, silné hučení, trhavý rozběh, brnění apod.), 

musí se zařízení ihned vypnout a závada ohlásit nadřízenému zaměstnanci zaměstnavatele. 

Poškozené elektrické zařízení se nesmí používat! 

Při zjištění výskytu statické elektřiny u elektrických i neelektrických zařízení, projevující se 

elektrickými jiskrami, sršením nebo výbojem mezi částmi zařízení nebo mezi částmi těla a 

zařízením, je nutno na tento jev upozornit odpovědnou osobu. 
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POUČENÍ STUDENTŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

 

Studenti mají také právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Každý student je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i 

o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. 

 

 

Zejména je povinen: 

 

a) dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a pokyny k zajištění bezpečnosti a  

    ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování a stanovené pracovní postupy, s nimiž  

    byl prostřednictvím svého vyučujícího seznámen,  

b) dbát na zvýšenou opatrnost při otvírání dveří, jak při vstupu do budovy, tak uvnitř budovy   

    a při chůzi po schodech, 

c) dodržovat zásady bezpečného chování ve společných prostorách fakulty, v učebnách, na  

    chodbách, schodištích, tělocvičnách apod.,  

d) dodržovat informace na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách fakulty,  

e) oznamovat svému pedagogickému dozoru nedostatky a závady, které by mohly ohrozit   

    bezpečnost nebo zdraví studentů,   

f) hlásit okamžitě odpovědnému pedagogickému dozoru jakékoliv poranění, ke kterému           

    došlo při plnění školních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi. 

 

 

Studenti nesmí: 

a) zasahovat do el. zařízení,  

b) zapínat, vypínat, případně obsluhovat stroje, přístroje a zařízení, které jim nebyly        

    v rámci výuky přiděleny a s jejichž obsluhou nebyli prokazatelně seznámeni,   

c) požívat alkoholické nápoje a jiné omamné prostředky a návykové látky před začátkem a  

    během výuky.  

 

 

Školní úraz studenta: 

 

1. Školním úrazem studenta MU je úraz, který se stal studentovi MU při vyučování na MU     

    nebo při účasti na vzdělávací činnosti pořádané přímo MU a s touto účastí přímo  

    související.  

2. Účastí na vzdělávací činnosti MU je pobyt studenta MU (dále jen studenta) při vzdělávací  

     akci MU od vstupu studenta do prostor MU až do odchodu z nich a každá činnost,  

     vyplývající z přímé souvislosti s vyučováním v prostorách MU nebo i mimo ně, pokud  

     jsou organizovány MU. 
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3. Za přímou souvislost s vyučovací akcí MU se považuje zejména: 

 

      a) pobyt studenta v prostorách MU v době plánované výuky dle rozvrhu, 

      b) práce studenta v laboratořích, na pozemcích MU a při předepsané praktické výuce a    

            praxi, 

      c) pobyt studenta na hřišti při tělesné výchově a výuce,  

      d) účast na zájezdech, exkurzích, výcvikových kurzech, sportovních soutěžích  

            organizovaných MU a ostatních akcích organizovaných MU a uskutečněných za    

            dozoru akademických pracovníků. 

 

4. Za školní úraz studenta se nepovažuje úraz studenta, který se mu stane při cestě do školy a  

    zpět. 

 

5. O každém školním úrazu je nutné vyhotovit záznam do knihy úrazu. Kniha úrazů slouží  

    jako podklad pro případné sepsání záznamu o školním úrazu studenta. 

 

6.   Záznam o úrazu se vyhotovuje, jde-li o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost studenta  

      ve škole, nebo smrtelný úraz. Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, jehož vzor je  

      uveden v příloze č. 9. 
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KKKNNNIIIHHHAAA   ÚÚÚRRRAAAZZZŮŮŮ   SSSTTTUUUDDDEEENNNTTTŮŮŮ   
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Evidenční  
číslo 

 

 

 

 

 
Jméno a příjmení 

 

 
Datum narození 

 

 
Popis události při které k úrazu došlo  
 

 

 
Datum a hodina 

úrazu 

 

 
Místo, kde k úrazu došlo  
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Kdo vykonával dozor v době úrazu 

 

 

Zraněná část těla 

 

 

Zdroj úrazu 
 

 

 

 

Příčina úrazu 
 

 

 

 

 

Zápis provedl 
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