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SEZNÁMENÍ  VEDOUCÍCH ZAM ĚSTNANCŮ 

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 POŽÁR Ů 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       EEEVVVAAAKKK UUUAAAČČČNNNÍÍÍ       PPPLLL ÁÁÁNNN   
 

 
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 ………………………………………………………………………….... tajemník  
                                                                                                  velitel preventivní požární hlídky    
                                                                                   nebo službu konající zaměstnanec ostrahy   
                                                                                                          
3. Místo, ze kterého bude evakuace řízena …………………………………………… recepce 
 
4. Evakuace bude vyhlášena ……………………………………….. voláním „Hoří“! „Ho ří“!      
                                                                                                                   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. 

 



 

MASARYKOVA UNIVERZITA  
Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno 

__________________________________________________________________________ 

 12/32 

 

 

 

 



 

MASARYKOVA UNIVERZITA  
Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno 

__________________________________________________________________________ 

 13/32 

 
 
 

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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2) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI  

 
 

Způsob evidence úrazů,  hlášení a zasílání záznamu o úrazů 

(NV č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu -  platnost od 1. ledna 2011) 

 

Za pracovní úraz se považuje jakékoli poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci 
způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů 
při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.  

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

Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě. 

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. 

Zaměstnanec vede v knize úrazů evidenci o všech pracovních úrazech, i když jimi nebyla 
způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři 
kalendářní dny. 

Pracovní úrazy se dělí podle závažnosti na úrazy smrtelné a ostatní. 

Smrtelným pracovním úrazem je takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo 
na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku.  

Postižený, pokud je toho schopen, nebo jiný zaměstnanec, který je svědkem pracovního úrazu 
nebo se o něm dozví, je povinen ihned uvědomit zaměstnance, který je nejblíže nadřízen 
postiženému. 

 
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, 

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

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, 

d) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ 
    své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

 
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, 

d) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své  
    odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

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. 
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Záznam o úrazu - hlášení změn vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance 
v případě, že: 

a) hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů, 

b) dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla  
    ukončena po odeslání záznamu o úrazu, 

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. 

 

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, 

d) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ 
    své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 
 
 
Záznam o úrazu i záznam o úrazu - hlášení změn zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v 
listinné podobě. 
 
Zasílá-li se záznam o úrazu nebo záznam o úrazu - hlášení změn elektronicky, lze použít 
tiskopis podle přílohy č.1 nebo přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřístupní tiskopisy způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
 

Příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů se řídí místem, kde došlo k 
úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu. 
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ZÁZNAM O ÚRAZU 

□ smrtelném 

□ s hospitalizací delší než 5 dnů 

□ ostatním 
 

A. Údaje o zam ěstnavateli, u kterého je úrazem postižený zam ěstnanec v základním  
    pracovn ěprávním vztahu  

2. Předmět podnikání (CZ-NACE), v jehož rámci 
    k úrazu došlo: 
 
3. Místo, kde k úrazu došlo c) : 
 

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

4. Bylo místo úrazu pravidelným pracovištěm 
    úrazem postiženého zaměstnance? 

    □ Ano                               □ Ne 

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

 2. Předmět podnikání (CZ-NACE), v jehož rámci 
     k úrazu došlo: 

 1. ICO: 
     Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 
  3. Místo, kde k úrazu došlo: 
 
C. Údaje o úrazem postiženém zam ěstnanci 
  

 1. Jméno:  Pohlaví:      □ Muž                          □ Žena 

 2. Datum narození:  3. Státní občanství: 

 4. Druh práce (KZAM):  5. Činnost, při které k úrazu došlo d): 

 6. Délka trvání základního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele       roků:                měsíců: 

 7. 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.) 

    □ zaměstnanec agentury práce nebo dočasně přidělený k výkonu práce za účelem prohloubení  
           kvalifikace u jiné právnické nebo fyzické osoby [§ 38a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách  
           získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického  
           povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, § 91a zákona č.  
           96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských  
           zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o  
           změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve  
           znění pozdějších předpisů]. 

 8. Trvání dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu: 

     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 e):  4. Zraněná část těla: 

 5. Počet zraněných osob celkem: 

   □ 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 

 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 

                                                                                                                                                                               a)         

□ 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 
 

 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 

                                                                                                                                                                                                                                   a)     
  

 8. Byla u úrazem postiženého zaměstnance zjištěna    
     přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek? 

 

 

 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) f). 

 

 11.  Opatření přijatá k zabránění opakování pracovního úrazu: 
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E. Vyjád ření úrazem postiženého zam ěstnance a sv ědků úrazu 
 

 
 
 

 

a)   Vyplní orgán inspekce práce, popřípadě orgán 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) Uvede se následek zranění, například zlomenina, řezné poranění, traumatická amputace pohmoždění,  popálení,  
     otrava, utonutí. 
f) 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. 

g)  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 a podpis 

 
_________________________________________ 

datum, jméno a podpis 

 
_________________________________________ 

datum, jméno a podpis 

 Svědci 

 
_________________________________________ 

datum, jméno a podpis 
 Zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu 
 zdraví při práci g) _________________________________________ 

datum, jméno a podpis 

 Zástupce odborové organizace g)  
_________________________________________ 

datum, jméno a podpis 

 Za zaměstnavatele g) 

 
 

  ________________________________________ 
          datum, jméno a podpis 

 

 pracovní zařazení: 
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ZÁZNAM  O ÚRAZU -  HLÁŠENÍ ZM ĚN 

 
Evidenční číslo záznamu  a): 
Evidenční číslo zaměstnavatele  b): 

 
 
Údaje o zam ěstnavateli, který záznam o úrazu odeslal: 
 

ICO: 

Adresa: 

 Název zaměstnavatele:  
 
 

 
 
Údaje o úrazem postiženém zam ěstnanci a o úrazu: 
 

 Jméno:   Datum úrazu:  

 Datum narození:   Místo, kde k úrazu došlo:  

 

 

 C 8 - Trvání dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu 

          od:                              do:                               celkem kalendářních dnů: 
  

 

 

 Úrazem postižený zaměstnanec 
 
 _________________________________________ 

                           datum, jméno a podpis 

 

 

a)  Vyplní orgán inspekce práce, popřípadě orgán 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: 

 Za zaměstnavatele 
 
 

  
 _________________________________________ 

                           datum, jméno a podpis 

pracovní zařazení: 
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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.  
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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. 

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   
(((ppprrrooo      zzzaaammměěěssstttnnnaaannnccceee)))   
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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 
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Druh zranění a zraněná část 
těla 

 
Druh úrazu 

 
Zdroj úrazu 

 
 

 
Příčina úrazu 

 
Jména svědků úrazu 

Jméno a pracovní 
zařazení toho, 
kdo údaje 
zaznamenal 
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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 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

 


