
Odborně způsobilé osoby v oblasti 
BOZP a jejich role v prevenci rizik

◼ Praha dne 31. 10. 2019



Povinnosti zaměstnavatele v oblasti 
BOZP

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a 
ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem 
na rizika možného ohrožení jejich života a 
zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen 
"rizika") - § 101 odst. 1 ZP.



Předcházení ohroženi života a zdraví při 
práci - § 101 odst. 2 ZP

◼ Péče o bezpečnosti a ochranu zdraví při práci uložená 
zaměstnavateli podle odstavce 1 (zajišťovat BOZP s 
ohledem na rizika možného ohrožení) nebo zvláštními 
právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí 
pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na 
všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, které 
zastávají.



Povinnosti vedoucích zaměstnanců - § 302 

ZP

◼ Vedoucí zaměstnanci jsou dále (§ 301, 301a ZP) povinni:

- řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a 
hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky

- co nejlépe organizovat práci,

- vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

- zabezpečovat dodržování právních a vnitřních 
předpisů

- atd.



Vedoucí zaměstnanec a odborně způsobilá 
osoba v prevenci rizik

◼ Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí
zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení
zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným
zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a
kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné
pokyny (§ 11 ZP)

◼ Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci
rizik, je-li k tomu způsobilý (do 25 z) nebo odborně
způsobilý sám (26 – 500 z), jinak je povinen zajistit tyto
úkoly odborně způsobilým zaměstnancem (osobou) - § 9

zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



Předpisy k zajištění BOZP - § 349 ZP

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života
a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické,
technické předpisy, technické dokumenty a technické
normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o
požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami,
výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami,
chemickými látkami a chemickými přípravky (směsmi) a
jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky
týkající se ochrany života a zdraví.



Nejdůležitější právní předpisy

◼ zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů

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

◼ zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

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

◼ zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

◼ zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve 
znění pozdějších předpisů



Ostatní předpisy k zajištění BOZP

◼ Technické normy

◼ Průvodní a provozní dokumentace

◼ Bezpečnostní listy

◼ Vnitřní dokumentace BOZP 
zaměstnavatele



Postavení odborně způsobilé osoby v 
prevenci rizik

- metodická činnost – systém organizace a řízení 
oblasti BOZP, prevence rizik, kategorizace práce, 
tvorba dokumentace BOZP, účast při šetření 
pracovních úrazů a nemocí z povolání, sepisování 
záznamů o úrazu

- poradenská činnost – uplatňování právních předpisů 
k zajištění BOZP v podmínkách zaměstnavatele, návrh 
míry povinnosti zaměstnavatele v poskytování náhrady 
škody či nemajetkové újmy

- školící činnost – školení vedoucích zaměstnanců, 
pomoc při školení zaměstnanců a jejich zástupců

- kontrolní činnost – provádění dílčích kontrol na 
základě plánu činnosti (zaměření, termíny), pomoc při 
organizování prověrek BOZP a účast na těchto 
prověrkách, účast při kontrolách OIP, KHS, HZS



Podmínky k výkonu činnosti OZO v prevenci 
rizik - § 9 zákona č. 309/2006 Sb.

(4) Zaměstnavatel je povinen 

a) poskytnout odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů 

v prevenci rizik zejména potřebné prostředky a dobu

potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště ve vztahu k 

zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, 

mladistvým zaměstnancům, těhotným zaměstnankyním, 

zaměstnankyním, které kojí, nebo zaměstnankyním-

matkám dítěte do konce devátého měsíce po porodu a 

zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k 

výkonu práce k jinému zaměstnavateli, 

b) zajistit dostatečný počet odborně způsobilých osob, 

c) poskytnout odborně způsobilé osobě dokumentaci a 

informace:



Podmínky k výkonu činnosti OZO v 
prevenci rizik - § 9 zákona č. 309/2006 

Sb.
◼ 1. o všech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu 

známo, že mají nebo by mohly mít vliv na bezpečnost 

zaměstnanců nebo vést k poškození jejich zdraví, 

◼ 2. podané zaměstnancům jiného zaměstnavatele, které 

obdrželi před zahájením práce na pracovištích 

zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci., 

d) zajistit v případech uvedených v odstavci 3 písm. b) a c) 

účast odborně způsobilé fyzické osoby při pravidelném 

hodnocení stavu a úrovně bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci,  



Podmínky k výkonu činnosti OZO v 
prevenci rizik - § 9 zákona č. 309/2006 

Sb.

e) zajistit součinnost v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany odborně způsobilé 

fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik s 

ostatními zaměstnanci zaměstnavatele, s odborovou 

organizací, s radou zaměstnanců, se zástupci pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud byli u 

zaměstnavatele zvoleni, a s odborně způsobilou fyzickou 

osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik jiného 

zaměstnavatele, jehož zaměstnanci plní své úkoly na 

pracovišti zaměstnavatele, a 



Podmínky k výkonu činnosti OZO v 
prevenci rizik - § 9 zákona č. 309/2006 

Sb.

f) zajistit součinnost odborně způsobilé fyzické osoby k 

zajišťování úkolů v prevenci rizik s osobami podle § 12 a s 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb, se kterým má 

zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování 

pracovnělékařských služeb. 

(5) Při zajišťování úkolů v prevenci rizik postupuje odborně 

způsobilá osoba v součinnosti s odborně způsobilými 

fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle 

zvláštních právních předpisů, s odborovou organizací a 

zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 



Podmínky k výkonu činnosti OZO v 
prevenci rizik - § 9 zákona č. 309/2006 

Sb.
(6) Zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně 

způsobilé osobě písemnosti týkající se pracovních úrazů a 

nemocí z povolání a potřebnou součinnost 

a) při předcházení ohrožení života a zdraví s ohledem na 

povahu rizika na jeho pracovištích, 

b) k přijetí ochranných opatření, jde-li o práce se zvýšeným 

ohrožením zdraví zaměstnanců, 

c) při výběru a volbě ochranných zařízení. 

(7) Plní-li na jednom pracovišti zaměstnavatele úkoly v 

prevenci rizik více než 2 odborně způsobilé osoby, 

zaměstnavatel písemně určí, kdo bude provádět 

koordinaci jejich činnosti. 



Povinnosti OZO - § 10 odst. 4 zákona č. 

309/2006 Sb.

Odborně způsobilá fyzická osoba k zajišťování úkolů v 

prevenci rizik a koordinátor 

◼ a) vede písemně chronologický seznam smluvních 

vztahů o výkonu své činnosti jako odborně způsobilé 

fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a 

koordinátora, který opatřuje svým jménem a 

vlastnoručním podpisem, 

◼ b) opatřuje zpracované dokumenty související s 

výkonem své činnosti, jako odborně způsobilé fyzické 

osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora, 

svým jménem a vlastnoručním podpisem, a 



Povinnosti OZO - § 10 zákona č. 

309/2006 Sb.

c) oznamuje Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen 

„ministerstvo“) změny údajů uváděných v evidenci 

odborně způsobilých fyzických osob k zajišťování úkolů v 

prevenci rizik a koordinátorů (dále jen „evidence odborně 

způsobilých osob“) do 15 dnů od jejich vzniku.



Přestupky na úseku bezpečnosti práce 
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb. 

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti 

práce tím, že 

zc) nesplní některou z povinností odborně způsobilé 

fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle §

10 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb., (pokuta do výše 300 

000 Kč)

zd) v rozporu s § 10 zákona č. 309/2006 Sb. vykonává 

činnost odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování 

úkolů v prevenci rizik nebo činnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bez 

příslušného oprávnění (pokuta do výše 400 000 Kč)
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Tématické okruhy kontroly odborně 
způsobilé osoby

◼ Plnění povinností zaměstnavatele na úseku:

a) evidence a dokumentace pracovních úrazů

b) odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

c) prevence rizik, kategorizace prací, účasti zaměstnanců na řešení otázek 
BOZP

d) poskytování pracovnělékařských služeb

e) školení zaměstnanců v oblasti BOZP a zvláštní odborná způsobilost

f) poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů

g) revize a kontroly výrobních a pracovních prostředků a zařízení

h) stav pracovišť, komunikací, sanitárních zařízení a jejich vybavení, zacházení 
s chemickými látkami nebo směsmi

i) jiné – dle specifikace odborového svazu



Evidence a dokumentace pracovních úrazů
◼ dodržování § 105 ZP – objasňování příčin a okolnosti vzniku pracovních úrazů a 

nemocí z povolání – kdo provádí a zdali je přítomen zástupce odborové organizace,

◼ jak je vedena evidence všech pracovních úrazů a uznaných nemocí z povolání – kniha 
úrazů, vedení dokumentace a vyhotovování záznamů o úrazu, evidence nemocí 
z povolání,

◼ dostává jedno vyhotovení záznamu postižený zaměstnanec, případně pozůstalí,

◼ správnost objasňování příčin a dalších okolností vzniku pracovního úrazu a 
vyhotovování záznamů o úrazu - popis úrazového děje, stanovení zdrojů a příčin 
úrazů, podpisy účastníků, stanovení opatření proti opakování pracovních úrazů a 
jejich kontrola,

◼ byla dodržena podmínka hlášení pracovních úrazů a zasílání záznamu o úrazu a 
záznamu o úrazu – hlášení změn příslušným orgánům a institucím

◼ je naplňován pojem pracovního úrazu a nemoci z povolání.

◼ Pomůcka:

◼ § 105, 271k, 273, 274, 274a ZP

◼ zákon č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů

◼ nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů

◼ nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

◼ vyhláška č. 104/2012 Sb.



Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z 
povolání

◼ projednává zaměstnavatel s poškozeným a odborovou organizací způsob a výši 
náhrady škody, děje se tak bez zbytečného odkladu, resp. v termínu stanoveném 
v podnikové kolektivní smlouvě,

◼ poskytuje zaměstnavatel náhradu škody nebo nemajetkové újmy v rozsahu a za 
podmínek stanovených ZP - jsou všechny pracovní úrazy a uznané nemoci z povolání 
odškodněny, odpovídají důvody zproštění ustanovení § 270 ZP

◼ poskytuje zaměstnavatel náhradu za ztrátu na výdělku jednou měsíčně, pokud nebyl 
dohodnut jiný způsob výplaty,

◼ provádí zaměstnavatel valorizaci průměrných výdělků pro výpočet náhrady za ztrátu 
na výdělku po skončení pracovní  neschopnosti nebo náhrady nákladů na výživu 
pozůstalých,

◼ Pomůcka:

◼ § 269, 270, 271 a následující ZP

◼ úprava průměrných výdělku podle nařízení vlády

◼ nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů



Prevence rizik, kategorizace prací a účast 
zaměstnanců na řešení otázek BOZP

◼ je zpracována dokumentace o prevenci rizik a kategorizace prací a byla s odborovou 
organizací projednána,

◼ je dokumentace aktuální a v souladu s právními předpisy

◼ jsou zaměstnanci informování o rizicích a rizikových faktorech pracovních podmínek

◼ plní zaměstnavatel své povinnosti podle ustanovení § 108 ZP – účast, projednání

◼ jsou prověrky organizovány na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele,

◼ jsou závady z těchto prověrek odstraňovány,

◼ jsou organizovány v dohodě s odborovou organizací

◼ zajišťuje zaměstnavatel odborové organizaci školení umožňující ji řádný výkon funkce

◼ umožňuje zaměstnavatel odborové organizaci při kontrolách orgánů, kterým přísluší 
výkon kontroly, přednést své připomínky

◼ Pomůcka:

◼ § 102, 103, 108 ZP

◼ § 37 a následující zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

◼ vyhláška č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů

◼ podniková kolektivní smlouva, kolektivní smlouva vyššího stupně



Poskytování pracovnělékařských služeb
◼ má zaměstnavatel uzavřenu písemnou smlouvu na zajišťování pracovnělékařských služeb, jsou 

tyto služby zajišťovány v rozsahu daném zvláštním právním předpisem,

◼ je dohled nad zdravím zaměstnanců pro ně bezplatný, není spojen se ztrátou na výdělku a 
vykonáván pokud možno v pracovní době,

◼ zaměstnavatel vysílá zaměstnance k pracovnělékařským prohlídkám a zvláštnímu očkování za 
podmínek a ve lhůtách stanovených příslušnými předpisy,

◼ vede zaměstnavatel k tomuto účelu přehlednou evidenci,

◼ jsou vykonávány v souladu se zvláštním právním předpisem mimořádné prohlídky,

◼ byla odborová organizace informována o výběru a poskytování pracovnělékařských služeb,

◼ má zaměstnavatel stanoven rozsah vybavení pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci 
v dohodě s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb,

◼ zajišťuje zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb školení 
určených zaměstnanců, včetně jejich vybavení, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují 
přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru a Policie ČR a 
organizují evakuaci zaměstnanců,

◼ obsahuje žádost o provedení prohlídky, lékařský posudek či potvrzení o provedení výstupní 
prohlídky stanovené náležitosti v souladu se zvláštním právním předpisem

◼ Pomůcka:

◼ § 32, 102,103, 108 ZP, § 2, 11 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

◼ § 53 - 59 zákona č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů

◼ vyhláška č. 537/2006, o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

◼ vyhláška č. 79/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 98/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů



Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a 
zvláštní odborná způsobilost

◼ zaměstnavatel seznamuje zaměstnance při nástupu do pracovního poměru s předpisy 
k zajištění BOZP - je o tom vedena dokumentace včetně obsahové stránky,

◼ má zaměstnavatel určenou četnost školení, způsob ověřování znalostí, obsah těchto 
školení a způsob vedení dokumentace,

◼ zajišťuje zaměstnavatel zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 
k zajištění BOZP - zápisy, obsahová prokazatelnost, provádí se pravidelné ověřování 
znalostí,

◼ je zvláštní odborná způsobilost vyžadována a opakovaně ověřována ve lhůtách 
stanovených příslušnými předpisy k zajištění BOZP 

◼ Pomůcka: 

◼ § 37, 102, 103 ZP

◼ § 11 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

◼ předpisy k zajištění BOZP



Poskytování OOPP, MČDP a ochranných 
nápojů

◼ má zaměstnavatel vypracován pro účely poskytování OOPP, MČDP a ochranných 
nápojů vlastní seznam zpracovaný na základě vyhodnocení rizik a konkrétních 
podmínek práce,

◼ chrání OOPP zaměstnance před stanovenými riziky a nebrání jim tyto prostředky při 
výkonu práce,

◼ splňují OOPP požadavky stanovené přímo použitelným předpisem EU – Nařízení EP a 
Rady 2016/425 ze dne 9. 3. 2016 o osobních ochranných pracovních prostředcích,

◼ jsou zaměstnanci seznámeni s používáním osobních ochranných pracovních 
prostředků,

◼ zaměstnavatel stanovil způsob a podmínky používání OOPP,

◼ jsou zaměstnanci OOPP vybaveni včetně nových zaměstnanců a zaměstnanců 
zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,

◼ udržuje zaměstnavatel OOPP v použitelném stavu, kontroluje jejich používání a 
zabezpečuje řádné hospodařeními s  nimi - praní a čištění OOPP,

◼ není poskytování OOPP nahrazováno finančním plněním,

◼ jsou u vybraných OOPP prováděné pravidelné kontroly jejich stavu,

◼ Pomůcka:

◼ § 104 ZP, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů



Revize a kontroly výrobních a pracovních 
prostředků a zařízení

◼ zaměstnavatel má stanoveny termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek a revizí strojů, 
technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí,

◼ zaměstnavatel má určeno osobu, jejíž povinnosti je zajistit provádění těchto kontrol, 
zkoušek a revizí,

◼ provádí zaměstnavatel pravidelné kontroly, prohlídky, revize a zkoušky stavu strojů, 
technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí v předepsaných 
termínech,

◼ zajišťuje zaměstnavatel pravidelnou kontrolu věcných prostředků požární ochrany a 
požárně bezpečnostních zařízení,

◼ jsou závady z těchto akcí odstraňovány, je o tom písemný záznam.

◼ Pomůcka:

◼ § 4 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

◼ nařízení vlády č. 378/2001, Sb., č. 101/2005 Sb., č. 362/2005 Sb., vyhláška č. 
85/1978 Sb., č. 91/1993 Sb. a mnohé další, včetně ČSN

◼ § 5 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MV č. 246/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů


