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Zemědělství a lesnictví –  
jedno z nejrizikovějších odvětví

Ing. Jiří Vala, Ph.D.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Zemědělství, lesnictví a rybářství spadají do skupiny nejrizikovějších odvětví v České repub-
lice, což vyplývá z údajů Českého statistického úřadu a Státního úřadu inspekce práce. Odvět-
ví zemědělství, lesnictví a rybářství tak patří mezi nejrizikovější, ale i zároveň mezi nejmenší 
skupinu povolání v České republice.

	◗ Smrtelné pracovní úrazy 
v zemědělství a lesnictví 
a pracovní úrazovost v ČR

V denním tisku se objevují titulky, jako „Muže na Bruntál-
sku zavalil strom, na místě zemřel“, a dále se následně do-
vídáme, že se jedná o třiadvacetiletého muže, kterého při 
práci v lesním terénu zavalil strom. [1]

Každý smrtelný pracovní úraz je obrovskou tragédií pro 
rodinu a společnost, takže je zapotřebí stále poukazovat 
na důležitost dodržování požadavků právních předpisů, 
které zde nejsou jen rozmarem kompetentních orgánů, 
ale vycházejí právě z poznatků těchto tragických událostí.

Následně jsou popsány dva smrtelné pracovní úrazy 
a uvedeny některé z požadavků právních předpisů, které 
se vztahují k uvedeným úrazům, a to právě z důvodu pro-
vázanosti nutnosti dodržování právních předpisů, a tra-
gických následků, ke kterým dochází při jejich nedodržo-
vání.

Zde je zapotřebí si uvědomit a ocenit rozsah potřebných 
znalostí, zkušeností a  dovedností příslušných vedoucích 
zaměstnanců a  odborně způsobilých osob, kteří by měli 
v oblasti BOZP působit na pracovištích proaktivně, tj. pre-
ventivně předcházet vzniku pracovních úrazů.

Příklad smrtelného pracovního úrazu 
v zemědělství
Při sklizni jablek úrazem postižený zaměstnanec stál 
v  uličce mezi stromy. Traktorista dal znamení, že bude 
couvat s plným vlekem a rozjel se. Uvedený zaměstnanec 
se snažil uskočit z uličky, která byla plná bahna. Nohy mu 
podklouzly na měkkém povrchu a couvající traktor ho za-
chytil a strhnul pod kola vleku. Táhnul ho několik metrů.

Kontrolní zjištění:

Zaměstnavatel neorganizoval práci a  nestanovil pracovní 
postupy, aby nebyl zaměstnanec ohrožen dopravou na pra-
covišti; nezajistil bezpečné couvání dopravního prostředku 
za pomoci dalšího zaměstnance při nedostatečném rozhle-
du řidiče traktoru; zaměstnavatel také nezorganizoval práci 
zaměstnanců v souladu se svým vydaným místním provoz-
ním bezpečnostním předpisem, kterým se stanoví pracovní 
a  technologické postupy pro bezpečnost provádění dané 
práce a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při ní. [2]

Požadavky právních předpisů:

V § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dal-
ších podmínek bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, se uvádí, že zaměstnavatel je 
povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy 
tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování 
na pracovišti a aby zaměstnanci nebyli ohroženi dopra-
vou na pracovištích.

V příloze č. 1 bodě 2 písm. c) k nařízení vlády č. 168/2002 Sb., 
kterým se stanoví způsob organizace práce a  pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provo-
zování dopravy dopravními prostředky, se uvádí, že za-
městnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec za-
bezpečil bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci 
dalšího zaměstnance, vyžadují-li to okolnosti, zejména 
nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní ko-
munikace.

V § 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb. se uvádí, že zaměstna-
vatel při provozování dopravy dopravními prostředky 
organizuje práci zaměstnanců v souladu s tímto naříze-
ním, se zvláštními právními předpisy,  návodem dodaným 
výrobcem pro provoz a  používání dopravních prostředků 
a místním provozním bezpečnostním předpisem vydaným 
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zaměstnavatelem, kterým se stanoví pracovní a  tech-
nologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, 
bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací 
s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostře-
dí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací 
a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pra-
covních operacích.

[3], [4]

Příklad smrtelného pracovního úrazu 
v lesnictví
Dva úrazem postižení zaměstnanci se nacházeli v prostoru 
pod tažným lanem lanového dopravního zařízení, kde je 
zasáhl kmen, který byl uvázaný na úvazku tažného lana to-
hoto zařízení. Kmen se vlivem tahu lanového dopravního 
zařízení vztyčil oddenkem vzhůru, opsal půlkruh a  smetl 
oba tyto zaměstnance ze svahu dolů. Poté došlo k utržení 
tohoto kmene z úvazku tohoto zařízení a k jeho nekontro-
lovatelnému pádu ze svahu dolů. Došlo k  úmrtí jednoho 
úrazem postiženého zaměstnance.

Kontrolní zjištění:

V tomhle případě se jednalo o velký počet zjištěných poru-
šení, mezi které patřilo např.: zaměstnavatel neorganizoval 
práci a nestanovil pracovní postupy, aby nebyli zaměstnan-
ci ohroženi padajícím nebo vymrštěným předmět nebo 
materiálem; zaměstnavatel soustavně nevyhledával nebez-
pečné činitele, nezjišťoval jejich příčiny a zdroje, nevyhledal 
rizika a nepřijal opatření k odstranění jejich působení; za-
městnavatel neseznámil uvedené zaměstnance s používa-
ným zařízením; zaměstnavatel používané zařízení pravidel-
ně neudržoval, nekontroloval a nerevidoval; zaměstnavatel 
nezajistil, aby se úrazem postižení zaměstnanci před výko-
nem práce podrobili vstupní lékařské prohlídce; zaměstna-
vatel nevedl evidenci o přidělených OOPP; zaměstnavatel 
nevedl evidenci o úrazech v knize úrazů a další. [2]

Požadavky právních předpisů:

V § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. se uvádí, že 
zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit 
pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bez-
pečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci neby-
li ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty 
nebo materiály.

V § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zák. práce), se uvádí, že 
zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebez-
pečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracov-
ních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na zá-
kladě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a při- 
jímat opatření k jejich odstranění.

V § 103 odst. 1 písm. f ) zák. práce se uvádí, že zaměstnava-
tel je povinen  zajistit zaměstnancům, zejména zaměst-
nancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnan-
cům agentury práce dočasně přiděleným k  výkonu práce 
k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, pod-
le potřeb vykonávané práce dostatečné a  přiměřené 
informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci podle tohoto zákona a  podle zvláštních právních 
předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vy-
hodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením 
těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

V § 103 odst. 2 zák. práce se uvádí, že zaměstnavatel je po-
vinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostat-
ních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady 
a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykoná-
vané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít za-
městnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vyko-
návána, a  soustavně vyžadovat a  kontrolovat jejich 
dodržování.

V  § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. se uvádí, že 
zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zaří-
zení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které 
budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní 
prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržo-
vány, kontrolovány a revidovány.

V  § 32 zák. práce se uvádí, že v  případech stanovených 
zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povi-
nen zajistit, aby se fyzická osoba před vznikem pracov-
ního poměru podrobila vstupní lékařské prohlídce.

V § 103 odst. 1 písm. a) zák. práce se uvádí, že zaměstnava-
tel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával 
zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpoví-
dala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

V § 59 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 373/2011 Sb., o spe-
cifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpi-
sů, se uvádí, že jde-li o osobu ucházející se o zaměstnání, 
postupuje se při posuzování její zdravotní způsobilosti 
k práci obdobně jako při posuzování zdravotní způsobilosti 
zaměstnanců v rámci pracovnělékařských služeb s  tím, že 
zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy 
před vznikem pracovního poměru.

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravot-
ně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, 
pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce.

V § 104 odst. 5 zák. práce se uvádí, že osobní ochranné 
pracovní prostředky, mycí, čisticí a  dezinfekční pro-
středky a  ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od 
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zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu 
zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a  kon-
krétních podmínek práce.

V  § 105 odst. 2 zák. práce se uvádí, že  zaměstnavatel je 
povinen vést v  knize úrazů evidenci o  všech úrazech, 
i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo 
byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující  
3 kalendářní dny. [3], [5], [6]

Pracovní úrazovost v České republice
Nejvyšší počet pracovních úrazů s pracovní neschopností, 
vztaženo k roku 2019, je v odvětví „Zpracovatelského prů-
myslu“ (18 299), na druhém místě je odvětví „Velkoobchod 
a  maloobchod; opravy motorových vozidel“ (5 347) a  na 
třetím místě je odvětví „Stavebnictví“ (2 809).

Podíváme-li se však na četnost případů na 100 pojištěnců 
podle odvětví, vztaženo k roku 2019, pak nejvyšší četnost 
případů vykazuje odvětví „Zemědělství, lesnictví, ry-
bářství“ (2,25), na druhém místě je odvětví „Zásobování 
vodou; činnosti související s odpady“ (1,84) a na třetím mís-
tě je odvětví „Těžba a dobývání“ (1,59).

	◗ Poznatky z kontrolní činnosti 
Státního úřadu inspekce práce

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v roce 2019 byla 
směřována i  do odvětví zemědělství a  lesnictví. Některá 
zjištění z  těchto kontrol jsou uvedena v  následující části, 
přičemž zjištěné poznatky by měly sloužit jako preventivní 
nástroj pro zlepšení BOZP na pracovišti.

Zemědělství

Při provozování strojů a technických zařízení v zemědělství 
je stále častěji zjišťováno, že ze strany zaměstnavatelů není 
řádně zajišťováno jejich bezpečné provozování, kdy ob-
sluha těchto zařízení je při jejich nesprávném či nebezpeč-
ném provozování, zejména při provádění oprav a údrž-
by, často ohrožena nejen na zdraví, ale i na životě.

Kontrolami příčin a  okolností vzniku pracovních úrazů 
u těchto zařízení je nejčastěji zjišťováno, že na provozova-
ných zařízeních např. schází ochranná zařízení, nebo jsou 
tato ochranná zařízení nefunkční nebo vyřazena z pro-
vozu; nejsou k dispozici návody k obsluze, údržbě a opra-
vám zařízení; zaměstnavatelé často neudržují zařízení 
v  řádném technickém stavu a podceňují úlohu provádění 
kontrol; neodstraňují závady, které jsou uvedeny v  re-
vizních zprávách atd.

Součástí kontrol bylo i prověřování kvalifikace a zdravotní 
způsobilosti u obsluh zařízení a vyhodnocení rizik pro při-
dělování OOPP pro tyto zaměstnance. Rovněž se ověřovalo, 
jak samotní zaměstnavatelé provádějí kontroly a zda jejich 
zaměstnanci, konkrétně obsluhy zařízení, používají při své 
práci přidělené OOPP.

Kontrola provozní dokumentace zařízení:
	◗ často zjišťováno, že ke starším provozovaným zaříze-

ním kontrolované osoby neměly k dispozici průvodní 
dokumentaci,

	◗ jen v malé míře byla chybějící průvodní dokumentace 
nahrazena MPBP, které byly často zpracovány formálně, 
např. z informací získaných na internetu,

	◗ tam, kde bylo používáno novější zařízení, byla většinou 
k dispozici i originální průvodní dokumentace.

Tabulka:  Časové řady ukazatelů pracovní úrazovosti s pracovní neschopností ve vybraných odvětvích v ČR v letech 
2017 až 2019 (ČSÚ)

Odvětví (CZ-NACE)
Počet pracovních úrazů  
s pracovní neschopností Četnost případů na 100 pojištěnců

2017 2018 2019 2017 2018 2019
A. Zemědělství, lesnictví… 2 613 2 608 2 473 2,36 2,35 2,25
B. Těžba a dobývání 396 409 376 1,55 1,67 1,59
C. Zpracovatelský průmysl 20 286 19 757 18 299 1,65 1,59 1,48
D. Výroba a rozvod el. a j.e. 177 151 163 0,51 0,40 0,43
E. Zás. vodou; čin. s odp. 1 085 1 038 1 073 1,89 1,79 1,84
F. Stavebnictví 2 940 2 817 2 809 1,26 1,20 1,19
G. Velko a maloob.; opr. mot. voz. 5 392 5 326 5 347 0,86 084 0,86
H. Doprava a skladování 4 604 4 574 4 477 1,55 1,53 1,49
I. Ubyt., strav. a pohostinství 1 020 988 1 039 0,71 0,67 0,68
P. Vzdělávání 1 404 1 353 1 454 0,40 0,37 0,39
Q. Zdravotní a sociální péče 2 195 2 193 2 250 0,62 0,60 0,60
ČR (vztaženo ke všem odvětvím) 47 491 46 223 44 552 1,02 0,98 0,94
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Kontrola vyhodnocení rizik pro práci na těchto zařízeních:
	◗ u většiny kontrolovaných subjektů hodnocení rizik pro-

vádí odborně způsobilá osoba a  kvalita vyhledávání 
a hodnocení rizik je v převážné míře závislá od zkuše-
ností hodnotitele,

	◗ některá hodnocení rizik byla značně obsáhlá a v praxi 
málo použitelná,

	◗ vyhledávání a hodnocení rizik není prováděno soustavně,
	◗ právnické osoby v  mnoha případech neprovádí pravi-

delné aktualizace rizik, takže se stává, že pro nové tech-
nologie a  pro nová zařízení nejsou rizika zpracována 
a žádná opatření přijímána,

	◗ podstatně horší situace je u většiny podnikajících fyzic-
kých osob, které o  povinnosti vyhodnocovat rizika 
a přijímat opatření na ochranu před jejich působením 
často nevěděly,

	◗ u nových technologií pro zpracování zemědělských ko-
modit je z  velké části oblast rizik obsažena již v  prů-
vodní dokumentaci, která je dodána výrobcem tohoto 
zařízení,

	◗ problém nastává v případě, kdy je potřebné zpraco-
vat místně provozní bezpečnostní předpis (MPBP) 
v souladu s ustanoveními přílohy č. 4 a č. 5 k nařízení vlá-
dy č. 378/2001 Sb. týkající se provozu zařízení pro plynu-
lou dopravu nákladů a používání stabilních skladovacích 
zařízení sypkých hmot,

	◗ v  těchto případech se často zapomíná na rizika ply-
noucí z pracovních postupů, provádění údržby, pro-
hlídek a oprav,

	◗ kontrolami rovněž zjišťováno, že v dokumentacích před-
kládaných ke kontrole nebyla důsledně podchycena 
všechna používaná zařízení, technologie a  pracovní 
postupy,

	◗ dokumentace byla často zpracována obecně a mnohdy 
zahrnovala zařízení, která se na pracovištích kontrolo-
vaného subjektu vůbec nevyskytovala.

Kontrola kvalifikace a zdravotní způsobilosti obsluhy za-
řízení nebo příslušné profese:
	◗ ve většině případů zjištěno, že dokumentace o seznáme-

ní zaměstnanců s návody k obsluze zařízení byly kontro-
lovanými osobami předloženy,

	◗ v  zemědělství jsou nyní často používána zařízení, která 
jsou poměrně složitá jak konstrukčně, tak i z pohledu je-
jich obsluhy a  je nutné, aby zaměstnavatelé zajistili 
pro obsluhu těchto zařízení řádné praktické zaučení,

	◗ byly zjištěny i  případy, kdy kontrolované osoby nebyly 
schopny prokázat řádné zaučení a  seznámení svých 
zaměstnanců s obsluhou těchto zařízení,

	◗ porušení u  kontrolovaných osob byla zjištěna zejména 
v nevedení dokumentace o seznámení s riziky, s vý-
sledky vyhodnocení rizik a s opatřeními, která se týka-
la práce a pracoviště,

	◗ dále v  nevedení dokumentace o  seznámení zaměst-
nanců s vnitřními předpisy a návody k obsluze, event. 
s MPBP používaných zařízení,

	◗ nedostatky v kvalifikaci k obsluze zařízení, kde se vyžadu-
je zvláštní kvalifikace, nebyly ve většině případů kontrola-
mi zjištěny,

	◗ při kontrole zdravotní způsobilosti zaměstnanců v někte-
rých případech bylo zjištěno, že zaměstnanci nemají 
ověření zdravotní způsobilosti pro všechny pracovní 
činnosti, které u zaměstnavatele vykonávají,

	◗ jedná se např. o zaměstnance obsluhující posklizňové lin-
ky, kteří provádějí obsluhu několika zařízení, která jsou 
nedílnou součástí provozu na posklizňových linkách,

	◗ rovněž byly zjištěny nedostatky převážně u provádění 
periodických prohlídek, kdy došlo k  opomenutí za-
městnavatele zajistit prohlídku ve stanoveném termínu.

Kontrola vyhodnocení rizik pro přidělování OOPP pro 
obsluhy zařízení:
	◗ zjišťována různá úroveň hodnocení rizik pro přidělování 

OOPP a kontrol jejich používání a udržování v použivatel-
ném stavu,

	◗ např. bylo v některých případech zjištěno, že nebylo vů-
bec provedeno vyhodnocení rizik pro poskytování 
OOPP nebo vlastní seznam pro poskytování OOPP 
nebyl zpracován nebo vlastní seznam pro poskytová-
ní OOPP neodpovídal vyhodnocení rizik pro jejich 
přidělování,

	◗ zpracované vlastní seznamy pro poskytování OOPP nesta-
novovaly, jaký druh OOPP má být konkrétně vydán,

	◗ např. při stanovení rizika poranění nohou bylo určeno, 
že má být vydána zaměstnavatelem obuv, ale jaký 
druh obuvi a proti jakému riziku již v seznamu nebylo 
stanoveno,

	◗ rovněž bylo např. zjištěno, že v dokumentaci o vyhledání 
rizik pro potřebu přidělování OOPP nebylo uvedeno, 
které pracovní činnosti pro danou pracovní pozici 
(např. obsluha posklizňové linky) byly hodnoceny,

	◗ z tohoto zjištění pak vyvstává další a závažnější problém, 
že zaměstnavatelé nestanovují způsob, dobu a pod-
mínky používání OOPP,

	◗ u některých zemědělských subjektů nedostatky ohledně 
kontroly používání přidělených OOPP a jejich udržování 
v použitelném stavu nebyly zjištěny, ale vyskytly se i pří-
pady, kdy zaměstnavatelé v mnoha případech nebyli 
schopni prokázat, že provádějí kontrolu používání 
přidělených OOPP a jejich funkčnosti,

	◗ v oblasti údržby OOPP je situace v zemědělství různorodá,
	◗ ve většině případů jsou zaměstnancům poskytovány 

prací prostředky,
	◗ většina kontrolovaných osob má zpracované směrnice 

pro poskytování OOPP s vyhodnocenými riziky a OOPP 
jsou poskytovány a používány, což je namátkově kont-
rolováno.

Kontrola stavu zařízení:
	◗ nejvíce nedostatků bylo zjišťováno zejména v  této 

oblasti, a  to jak u  podnikajících fyzických osob, tak 
i u právnických osob,
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	◗ lze to spatřovat ve velkém množství zařízení, která se vy-
užívají pouze sezónně a malou kvalifikací obsluhy,

	◗ rovněž zjištěno, že zaměstnanci často odstraňují 
nebo vyřazují z provozu ochranná zařízení pro uleh-
čení své práce,

	◗ v některých případech ochranné zařízení bylo poško-
zeno, a tedy neplnilo svoji funkci,

	◗ zařízení nebylo vybaveno ochranným zařízením (ve 
většině případů šlo o kardanové hřídele spojující traktor 
s agregovaným zařízením),

	◗ dále bylo při kontrole zjištěno scházející ochranné za-
řízení nebo zabezpečovací prvky např. u  ventilátorů 
pro přívod dosoušecího vzduchu u skladu sena (pohyb-
livé části nebyly vybaveny ochranným zařízením),

	◗ u lahví na plyn u soupravy na svařování a řezání plame-
nem (nebyly zabezpečeny proti převrhnutí),

	◗ u zásobníku sypkých hmot (nebyl vybaven ochranou 
před nebezpečnými účinky statické elektřiny),

	◗ v některých případech byly zjištěny nedostatky v zajiš-
tění zařízení proti zneužití (nebylo zabezpečeno 
proti spuštění nepovolanými osobami, stejně tak 
jako motorový vozík a hlavní vypínač jeřábu v opra-
várenské dílně).

Kontrola, zda zaměstnavatelé zajišťují provádění 
pravidelných revizí, kontrol a údržby zařízení:
	◗ v zemědělství se pracuje s velkým množstvím zaříze-

ní, mnohá z nich se používají nepravidelně,
	◗ průběžné kontroly, které se na zařízeních mají provádět, 

byly na lepší úrovni u  zařízení pro zpracování zeměděl-
ských komodit než u zařízení používaných v opravárenství,

	◗ revize zařízení byly z větší části řádně doloženy a jen 
v ojedinělých případech nebyly provedeny v požado-
vaných lhůtách,

	◗ kontrolami bylo dále zjištěno, že revize elektroinstalace 
objektů a  zařízení používaných v  opravárenství a  na 
ostatních pracovištích se ve většině případů provádějí,

	◗ stav odstraňování závad z revizí elektroinstalace ob-
jektů a zařízení se zlepšil, ale také bylo zjištěno, že ně-
které subjekty nebyly schopny doložit skutečnost, 
že závady byly odstraněny,

	◗ někteří zaměstnavatelé nemají přehled o  jednotli-
vých druzích kontrol, revizí, revizních zkoušek atd. 
jak u zařízení, tak u VTZ, která provozují,

	◗ zjištěný stav vyplývá z  nesplnění požadavku ust. § 3 
odst. 4 písm. a) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., kdy kont-
rolované osoby nemají zpracovány harmonogramy 
kontrol, zkoušek a revizí včetně jejich rozsahu pro pro-
vozovaná zřízení, včetně VTZ.

Kontrola používání zařízení k účelům a za podmínek, pro 
které bylo určeno, v souladu s provozní dokumentací:
	◗ nebyla zajištěna závažnější porušení,
	◗ ve většině případů se zařízení používala k účelům a za 

podmínek, pro které jsou určena a v souladu s provozní 
dokumentací,

	◗ skutečnost, že některé kontrolované osoby neměly 
k  dispozici návod výrobce k  používání zařízení, se 
odrazil i v nerespektování jeho požadavků na podmínky 
používání zařízení k účelům, které výrobce stanovil.

Kontrola používání přidělených OOPP u zaměstnanců, 
kteří obsluhovali kontrolovaná zařízení:
	◗ v době kontroly nebyla ve většině případů zjištěna žád-

ná porušení,
	◗ pouze v  ojedinělých případech bylo zjištěno, že po-

skytnuté OOPP nechrání zaměstnance před vysky-
tujícím se rizikem (například šlo o poskytnutí nevhod-
ných rukavic zaměstnancům, kteří prováděli stříhání 
vinné révy, nebo poskytnutí nevhodných rukavic pro 
manipulaci s postřikovými přípravky).

Kontrolami bylo zjištěno, že jako nejproblematičtější se 
jeví oblast týkající se vybavení provozovaných zařízení 
ochrannými zařízeními a přístup zaměstnavatelů k vy-
hodnocování rizik.

Lesnictví

Činnosti související s těžbou a následným zpracováním dří-
ví patří k pracovním činnostem s vysokým potenciálem 
k  ohrožení života a  zdraví zaměstnanců. Většina prací 
v lesním hospodářství probíhá téměř po celý rok ve vnějším 
prostředí za měnících se podmínek (zejména klimatických 
a  podmínek daného pracoviště) a  tyto práce jsou fyzicky 
namáhavé.

Kontrolní činnost inspekce práce potvrzuje skutečnost, že 
nejrizikovější oblastí lesního hospodářství zůstává se 
značným náskokem těžba dříví a druhou nejrizikovější 
oblastí lesního hospodářství je soustřeďování dříví, při-
čemž společným jmenovatelem většiny pracovních úrazů 
v lesnictví je ztráta ostražitosti.

Mnoho pracovních úrazů se stane z  důvodu podcenění 
vzniklé situace a špatně odhadnutého rizika. Mezi hlavní 
příčiny pracovních úrazů patří především nedodržová-
ní stanovených pracovních postupů, nerespektování 
ohroženého prostoru, provádění zakázaných činností 
při jednotlivých pracovních činnostech a také nepouží-
vání předepsaných OOPP a pracovních pomůcek.

Poskytování a používání OOPP, pomůcek a přípravků 
pro práci:
	◗ přidělování OOPP není prováděno podle vypracova-

ného seznamu zpracovaného na základě vyhodno-
cení rizik a konkrétních podmínek práce, ale mnoh-
dy jen dle vlastního uvážení nebo momentální potřeby,

	◗ v některých případech se na kartách vydaných OOPP 
nevyskytovala specifikace konkrétního OOPP, zápis 
byl proveden pouze slovem „boty“ nikoli např. pracov-
ní obuv proti pořezání,
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	◗ při kontrolách pracovníků v  těžbě dříví bylo zjištěno, 
že tito pracovníci nejsou vybaveni kmenovým spí-
načem (kmenový spínač musí být použit při kácení 
stromů vychýlených mimo těžiště, napružených nebo 
zmrzlých),

	◗ častým nedostatkem bylo také, zejména u OSVČ, pou-
žívání ochranné dřevorubecké přilby s  prošlou 
užitnou dobou,

	◗ kontrolu používání přidělených OOPP kontrolované 
osoby většinou prováděly, ale zápisy o těchto kontro-
lách doložily jen sporadicky.

Na těžbu dříví jsou mnohdy najímáni i zahraniční pracov-
níci, kteří nerozumí česky. Povědomí těchto pracovníků 
o  povinnosti dodržovat BOZP, zejména pak používání 
OOPP a pracovních pomůcek, je často minimální.

Dokumentace se vztahem k vyhledání rizik na pracovišti:
	◗ kontrolovaná osoba neměla provedené vyhodnoce-

ní rizik pro kácení stromů vychýlených mimo těžiště, 
napružených nebo zmrzlých,

	◗ ve většině případů však mají kontrolované právnické 
osoby dokumentaci s vyhledanými riziky na pracovišti 
při těžbě a zpracování dříví v pořádku, stejně jako pře-
dání pracoviště,

	◗ naproti tomu u  fyzických podnikajících osob jsou 
v této oblasti značné rezervy a dané úkony jsou u fy-
zických podnikajících osob a také u vzájemně koo-
perujících OSVČ zanedbávány,

	◗ kontrolovaní dřevorubci, včetně OSVČ, byli dobře in-
formováni o rizicích spojených s vykonávanou činností 
a většinou měli doklad o předání nebo převzetí praco-
viště přímo u sebe.

Kontrolu obsahu provozní a  průvodní dokumentace 
strojů a technických zařízení:
	◗ provozní a  průvodní dokumentace strojů a  technic-

kých zařízení jsou u  právnických podnikajících osob 
u nových strojů a technických zařízení většinou ucho-
vávány,

	◗ fyzické podnikající osoby a  OSVČ provozní a  průvodní 
dokumentace strojů a technických zařízení často „neře-
ší“, ale většinou je uchovávají,

	◗ průvodní dokumentace starších „překoupených“ strojů 
a  technických zařízení jsou k  dispozici méně často 
a MPBP, který by nahradil originální dokumentaci, nebý-
vá vždy zpracován,

	◗ lze se také setkat s  nedostatečně vypracovaným 
MPBP, který neobsahuje zakázané činnosti na stroji, 
pravidelnou údržbu stroje nebo potřebné OOPP 
nutné pro práci na stroji,

	◗ znepokojujícím zjištěním je, že ani odborně způsobilé 
osoby (OZO), které si podnikatelské subjekty najímají, 
často neposkytují potřebné informace vztahující se 
k provozu a údržbě strojů a zařízení a k vytváření MPBP 
místo průvodních dokumentací,

	◗ kontrolované osoby při kontrolách následně nepřed-
kládají požadované dokumentace a nemají ani po-
vědomí o povinnosti vytvořit MPBP týkající se obslu-
hy i údržby, které by měly nahrazovat chybějící průvodní 
dokumentace a návody.

Bezpečné provozování technických zařízení, strojů 
a nářadí, včetně stavu bezpečnostních prvků:
	◗ při kontrole bylo sledováno, zda jsou stroje, zařízení 

a nářadí udržovány ve stavu neohrožujícím bezpečnost 
a zdraví zaměstnanců a jsou-li bezpečnostní prvky kon-
trolovaných strojů bez závad a plní svou funkci,

	◗ největší pozornost byla zaměřena zejména na stav bez-
pečnostních prvků na používaných řetězových pilách 
a vybavení používaných strojů v těžbě a zpracování dříví,

	◗ mezi nejčastěji zjišťovaná porušení na používaných ře-
tězových pilách patří chybějící příp. nadměrně opo-
třebený, a  tedy nefunkční, zachycovač roztrženého 
řetězu, dále nefunkční brzda řetězu a nefunkční po-
jistka plynové páky,

	◗ v několika případech bylo zjištěno i nadměrné opotře-
bení pilového řetězu.

Mechanizační prostředky používané pro těžbu a zpracová-
ní dříví jsou běžně vybaveny ochranným rámem kabiny. 
V rámci kontrol nebyly zjištěny stroje bez ochranného rámu 
kabiny, pouze v několika případech bylo zjištěno poškození 
ochranného rámu kabiny. Šlo o  poškození ochranného 
rámu v zadní části kabiny stroje, většinou od přetrženého 
lana při soustřeďování dříví.

Provádění předepsaných kontrol, revizí a údržby strojů 
a technických zařízení:
	◗ provedenými kontrolami bylo zjišťováno, zda jsou stroje 

a  technická zařízení, používaná při těžbě a  zpracování 
dříví, provozovány s platnými předepsanými kontrolami 
a potřebnými revizemi,

	◗ u novějších strojů, sloužících k těžbě nebo soustřeďo-
vání dříví, se obecně dá říci, že provozovatelé těchto 
strojů termíny předepsaných kontrol a revizí dodržují,

	◗ problémem jsou většinou stroje starší, kdy jejich ma-
jitelé vynakládají svoje finanční prostředky primárně na 
zajištění provozuschopnosti těchto strojů,

	◗ problémy se vyskytují jak v  pravidelných kontrolách 
ručního nářadí, tak i dalších strojních zařízení,

	◗ pokud si obsluhy např. údržbu provádí samy, tak zpravi-
dla chybí písemné doklady o jejich provedení,

	◗ u provozovaných motorových pil se nejčastěji objevuje 
nedostatek spočívající v  chybějící evidenci o  výsled-
cích revizí, kontrol a oprav používané motorové pily.

Dodržování stanovených pracovních postupů pro práci:
	◗ zjistit, zdali jsou při práci v lese a na pracovištích obdob-

ného charakteru dodržovány stanovené pracovní po-
stupy, zejména při těžbě a při zpracování dříví, je během 
kontroly poměrně složité,
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	◗ je to dáno především tím, že v přítomnosti inspektora 
inspekce práce je velmi často programově zastavena 
každá práce, která zastavena být může a nedodržová-
ní pracovních postupů před kontrolujícím inspekto-
rem předvede jen značně omezený počet jedinců,

	◗ posoudit, jak dřevorubec dodržuje zásady bez-
pečné práce lze mnohdy jen dle stavu pracoviště 
po provedení těžby případně po provedeném sou-
střeďování dříví, nebo až na základě pracovních 
úrazů,

	◗ na pracovišti takto mohou být zjištěny např. neod-
straněné zavěšené stromy, stopy po odstraňování 
zavěšených stromů nedovoleným způsobem  – 
špalkováním, pařezy bez ponechaného nedořezu 
nebo s mělkým směrovým zářezem apod.,

	◗ všechna tato porušení bývají na pracovišti dobře vidi-
telné a  lze podle nich celkem snadno posoudit úro-
veň daného pracovníka,

	◗ u všech kontrolovaných právnických osob bylo zjišťo-
váno, zda mají vypracované bezpečné pracovní po-
stupy pro těžbu a zpracování dříví v písemné formě,

	◗ naproti tomu u fyzických podnikajících osob a OSVČ 
bylo kontrolováno zejména to, jestli mají doklad 
o předání nebo převzetí pracoviště včetně upozorně-
ní na možná rizika na daném pracovišti (s ohledem na 
místní podmínky a charakter terénu),

	◗ velmi častým porušením bylo nezpracování pra-
covních postupů pro těžbu a zpracování dříví v pí-
semné formě,

	◗ v několika případech byly tyto pracovní postupy sice 
zpracovány, ale nebyly aktualizovány podle požadav-
ků nařízení vlády č. 339/2017 Sb.,

	◗ dalším zjištěním bylo, že dřevorubci, zejména pak 
OSVČ, pracují při těžbě dříví osamoceně.

Skladování a nakládání s chemickými látkami (pohon-
né hmoty a mazadla):
	◗ v oblasti skladování a nakládání s chemickými látka-

mi byla při kontrolách věnována patřičná pozornost 
tomu, zdali jsou tyto látky skladovány v  bezpeč-
ných obalech, na kterých je vyznačen jejich obsah 
a bezpečnostní značení,

	◗ provedenými kontrolami bylo zjištěno, že skladování 
těchto látek, především pak pohonných hmot a olejů, 
je často v neoznačených PET lahvích, které nejsou 
pro tento účel určeny,

	◗ zde je však obtížné prokázání konkrétního majitele 
neoznačené PET lahve, pokud pracuje několik OSVČ 
nebo více podnikatelů na jednom pracovišti,

	◗ poměrně častým nedostatkem při používání chemic-
kých látek v  lesním hospodářství byla absence bez-
pečnostních listů, které obsahují nejdůležitější infor-
mace k dané látce (tyto informace z bezpečnostních 
listů musí být přístupné všem zaměstnancům, kteří 
s nebezpečnými látkami pracují).

Bezpečné skladování a manipulace s dřívím:
	◗ převážně v lese se na odvozních místech setkáváme se 

skládkami kulatiny, které nejsou zajištěny proti samo-
volnému rozvalení zajišťovacími klíny,

	◗ v souvislosti s probíhající intenzivní těžbou kůrovcové-
ho dříví je často zjišťovaným nedostatkem nebezpečné 
skladování kůrovcového dříví v hráních podél veřej-
ně přístupných lesních cest,

	◗ dále pak skladování kmenů mezi stojícími stromy, skla-
dování překřížených kmenů na skládkách apod. [7]

Poznámka:
Z  důvodu možného nepřesného vyjádření významu jed-
notlivých zjištění, ty v předmětné části tak nebyly upravo-
vány.

	◗ Závěr
V zemědělství a lesnictví jsou pracovní podmínky a pracov-
ní prostředí velmi proměnlivé, čímž může docházet 
i ke změnám rizik souvisejících s prací. Z tohoto důvodu je 
zapotřebí se v oblasti BOZP tomuto sektoru podrobně vě-
novat. Rovněž statistiky pracovních úrazů vypovídají o tom, 
že se sice jedná o malé odvětví, ale vzhledem k rizikovosti 
poměrně důležité. Uvedené smrtelné pracovní úrazy a zjiš-
tění z kontrol inspekce práce by měly být využity k zlepšení 
BOZP na pracovištích.
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Kateřina Hrubá
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Zdá se, že rok 2020 se zapíše do dějin jako rok ve znamení pandemie koronaviru. Během nouzo-
vého stavu, který byl vyhlášen v souvislosti s touto pandemií od 12. března do 17. května 2020, 
i po jeho skončení seobjevovala různá opatření a doporučení zaměstnavatelům k ochraně zdraví 
zaměstnanců a jako prevence vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Kromě toho došlo k no-
velám následujících důležitých právních předpisů, které se významně dotýkají i oblasti BOZP.

	◗ Zákoník práce

Zásadní změny v oblasti pracovněprávních vztahů i BOZP 
nastaly po novele zákoníku práce – zákon č. 285/2020 Sb., 
který vyšel 26. června 2020 s účinností od 30. července 2020 
a 1. ledna 2021. V kostce si nyní řekněme, jaké změny či no-
vinky novela zákoníku práce přináší.

Změny s účinností od 30. července 2020

Nový § 51a souvisí s  výpovědí, byla-li dána ze strany za-
městnance z důvodu přechodu práv a povinností z pracov-
něprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv 
a povinností z pracovněprávních vztahů.

V  § 78 písm. e) se místo třísměnný pracovní režim práce 
uvádí vícesměnný pracovní režim práce.

Byl zrušen § 93a Další dohodnutá práce přesčas ve zdravot-
nictví.

V § 127 odst. 1 se upřesňuje vymezení rozsahu náhradního 
volna, na jehož poskytnutí se může zaměstnanec se za-
městnavatelem dohodnout místo platu za práci přesčas.

V § 104 se doplnilo, že osobní ochranné pracovní prostřed-
ky musí splňovat požadavky stanovené přímo použitelným 
předpisem Evropské unie, kterým je nařízení Evropského 
parlamentu a  Rady (EU) 2016/425 ze dne 9.  března  2016 
o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice 
Rady 89/686/EHS.

Upřesnil se § 271b týkající se náhrady za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti, a sice v odst. 3 ohledně 
zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

U agenturního zaměstnávání se doplňuje § 309a, podle které-
ho je uživatel povinen v  dostatečném předstihu informovat 

agenturu práce o  vyslání k  němu přiděleného zaměstnance 
k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na 
území jiného členského státu Evropské unie.

Podle § 313 se zrušuje povinnost zaměstnavatele vydat za-
městnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení do-
hody o provedení práce s výjimkou těch dohod, u kterých 
je prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami 
z odměny z dohody nebo které založily účast na nemocen-
ském pojištění.

V § 319 se objevuje doplnění týkající se vyslání zaměstnan-
ce zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie 
k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb 
na území České republiky a přidává se nový § 319a ohledně 
doby vyslání tohoto zaměstnance.

Došlo ke zjednodušení při doručování písemností (§ 334 až 
337), mimo jiné je v  novém § 335a upraveno doručování 
zaměstnavatelem prostřednictvím datové schránky v  pří-
padě písemného souhlasu zaměstnance.

Změny nastaly také v § 338 ohledně přechodu práv a po-
vinností z pracovněprávních vztahů.

Změny s účinností od 1. ledna 2021

Nový § 203a upravuje pracovní volno související s akcí pro 
děti a mládež s náhradou mzdy nebo platu.

Změny nastanou v  oblasti dovolené, která je upravena 
v § 211 až 223, a nebude se již odvíjet od počtu odpracova-
ných dní, ale od počtu odpracovaných hodin. Její výpočet 
bude tedy spravedlivější.

Nový § 271f stanovuje jednorázovou náhradu nemajet-
kové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví za-
městnance, která přísluší manželovi, partnerovi, dítěti 
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a  rodiči postiženého zaměstnance. Tato náhrada přísluší 
i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, kte-
ré újmu zaměstnance pociťují jako vlastní újmu.

Pozůstalým po zaměstnanci, který utrpěl smrtelný pracovní 
úraz, přísluší podle § 271 g zákoníku práce náhrada přimě-
řených nákladů spojených s pohřbem, které tvoří výdaje 
na zřízení pomníku nebo desky do výše nejméně jedena-
půlnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství 
zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku před-
cházejícího kalendářnímu roku, ve kterém na tuto náhradu 
vznikne právo; výše této náhrady se zaokrouhluje na celé 
stokoruny nahoru. Náhradu přiměřených nákladů spoje-
ných s pohřbem tvoří dále výdaje účtované za pohřeb, hřbi-
tovní poplatky, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, ces-
tovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční 
ošacení osobám blízkým.

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých 
podle § 271i již není stanovena jako pevná částka a opro-
ti předchozí právní úpravě se neváže u dětí zemřelého na 
jejich zletilost a u rodičů zemřelého na nutnost jejich žití 
ve společné domácnosti. Přísluší pozůstalému nejméně 
ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy v  národním 
hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendář-
ního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém 
právo na tuto náhradu vzniklo; je-li náhrada vyplácena 
oběma rodičům, vyplatí se každému z nich polovina této 
částky. Přísluší i  dalším osobám v  poměru rodinném 
nebo obdobném, které smrt zaměstnance pociťují jako 
vlastní újmu, avšak za podmínky, že tyto osoby vznik ne-
majetkové újmy v  konkrétním případě prokážou. Pro 
tyto případy není minimální výše jednorázové náhrady zá-
konem stanovena.

V případě, kdy poškozený v důsledku zvlášť závažného ublí-
žení na zdraví zemře, soud při určení výše jednorázové ná-
hrady nemajetkové újmy pozůstalých zohlední již přizna-
nou výši jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť 
závažném ublížení na zdraví zaměstnance (§ 271s).

Sdílené pracovní místo upravuje nový § 317a. Zaměstna-
vatel může se dvěma nebo více zaměstnanci s  kratší pra-
covní dobou a  se stejným druhem práce uzavřít dohody, 
podle nichž si zaměstnanci budou na sdíleném pracovním 
místě sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájem-
né dohodě tak, aby každý z  nich na základě společného 
rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní pracov-
ní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období.

Podle § 320a stát na základě dohody v Radě hospodářské 
a sociální dohody hradí příspěvek odborovým organi-
zacím a  organizacím zaměstnavatelů i  na opatření 
v  oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví za-
městnanců následkem pracovního úrazu nebo nemo-
ci z povolání.

	◗ Zákon o ochraně veřejného 
zdraví

Dne 27. dubna 2020 vyšel zákon č. 205/2020 Sb., kterým se 
mění zákon č. 258/2000 Sb., o  ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti 1. května 2020 
až na výjimky uvedené v závěru zákona. Změny byly cíleny 
na snížení administrativní a ekonomické zátěže podnikatel-
ským subjektům a  zefektivnění činnosti orgánu ochrany 
veřejného zdraví.

V § 38 se mění odst. 2 a 3, kde se uvádí, že pro rizikové fak-
tory fyzická zátěž nebo pracovní poloha může zaměstnava-
tel zařadit práce do druhé kategorie též na základě odbor-
ného hodnocení provedeného držitelem autorizace 
k  vyšetření v  oboru fyziologie práce podle § 83a odst. 1 
písm. i) tohoto zákona, odst. 2 dále uvádí údaje, které musí 
obsahovat protokol o odborném hodnocení.

V případě, že se pro tyto rizikové faktory vyskytne u zaměst-
navatele nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povo-
lání, je zaměstnavatel povinen do 6 měsíců ode dne uznání 
nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání před-
ložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro prá-
ci, při níž vznikla nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí 
z  povolání, protokol o  měření uvedeného rizikového 
faktoru.

Přidává se nový § 40a, který se týká agentur práce. Povin-
nosti podle § 37 až 39 (týkající se kategorizace prací a ri-
zikových prací) plní v  případě dočasného přidělení za-
městnance agentury práce k  uživateli podle zákona 
o  zaměstnanosti tento uživatel. Předá agentuře práce 
pro účely zajištění pracovnělékařských služeb agenturou 
práce informace o kategorii práce dočasně přidělené-
ho zaměstnance a zařazení práce podle jednotlivých 
rozhodujících rizikových faktorů. Případně mu sdělí 
mu výsledky hodnocení rizik. Není-li dosud provedeno, 
pak údaje o rizikových faktorech pracovních podmínek ve 
vztahu k práci, k níž má být zaměstnanec agentury práce 
dočasně přidělen, a dále míru předpokládané expozice rizi-
kovým faktorům pracovních podmínek zhodnocené po 
projednání s  poskytovatelem pracovnělékařských služeb, 
pokud není práce dosud do kategorie zařazena.

Po skončení dočasného přidělení zaměstnance agentury 
práce k výkonu práce u uživatele, uživatel předá agentuře 
práce evidenci rizikových prací podle § 40 a ta je povinna 
tuto evidenci uchovávat po dobu zde stanovenou.

Byla upravena také terminologie, která byla v rozporu se 
stávající národní i  evropskou právní úpravou a  podle 
toho aktualizován § 44a týkající se nakládání s  nebez-
pečnými chemickými látkami. Odpadla povinnost 
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vydání písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně za-
jišťující zdraví a  ochraně životního prostředí při práci 
s nimi. Šlo o nadbytečnou aktivitu pro podnikatele a orgán 
ochrany veřejného zdraví, se kterým musel být text pravidel 
projednán. Tento postup se nahrazuje bezpečnostními listy 
jednotlivých chemických látek či chemických směsí, který 
je upraven přímo použitelnými právními předpisy Evropské 
unie a v národním předpisu (chemický zákon).

Rovněž § 44b týkající se odborné způsobilosti pro nakládá-
ní s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 
směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní 
toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008 
byl zaktualizován.

V  § 92h v  odst. 7 písm. g) a  h) byly přidány přestupky na 
úseku ochrany zdraví při práci a  zajištění pracovnělékař-
ských služeb v odst. 8 ohledně neprovedení pracovnělékař-
ské prohlídky v  rozsahu stanoveném vyhláškou o pracov-
nělékařských službách a  některých druzích posudkové 
péče nebo jinými právními předpisy. Podle toho bylo upra-
veno i ustanovení o pokutách za tyto přestupky.

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

S výše uvedenými změnami souvisí i změna nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., jehož novela – nařízení vlády č. 41/2020 Sb. 
– vyšla 17. února 2020 s účinností 1. března 2020, až na vý-
jimky týkající se hygienických limitů v přílohách, které na-
bývají účinnosti v termínech stanovených v závěru nařízení. 
Základním důvodem, proč novelizovat nařízení vlády  
č. 361/2007 Sb., byla povinnost harmonizovat český právní 
řád s právem Evropské unie a v tomto a následujícím roce 
by se mělo opět novelizovat.

Ve spojitosti s  úpravou přílohy č. 2 části A  bylo nezbytné 
provést i dílčí úpravu ustanovení § 18 odst. 2. Doplnilo se 
ustanovení o  zřízení kontrolovaného pásma v  případě, že 
se používání nebo výroba chemických látek uvedených 
v § 16 odst. 1 písm. a) nelze provádět v technologicky uza-
vřeném systému. Nevyžaduje se u prací, které jsou vykoná-
vány krátkodobě, to je méně než 4 hodiny za směnu a u pra-
cí ve venkovním prostředí v  případě expozice emisním 

výfukovým plynům ze vznětových motorů anebo při použí-
vání ropných uhlovodíků, pokud jsou ropné uhlovodíky po-
užívány k pohonu spalovacích motorů.

Do § 25 odst. 9 se promítla změna ze zákona o ochraně ve-
řejného zdraví, a sice že pro rizikové faktory, jimiž jsou fyzic-
ká zátěž nebo pracovní poloha, může zaměstnavatel zařa-
dit práce do druhé kategorie na základě odborného 
hodnocení provedeného držitelem autorizace k  vyšetření 
v oboru fyziologie práce.

	◗ Doporučení zaměstnavatelům
Během krizového stavu i po jeho skončení se v souvislosti 
s pandemií koronaviru vydávala různá opatření a dopo-
ručení zaměstnavatelům. Prodloužila se například plat-
nost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k prá-
ci; bylo vydáno stanovisko k  uznávání nemoci covid-19 
za nemoc z  povolání; doporučilo se využívat nejvyšší 
možnou měrou práci z domova. Spolu s  tím se objevily 
všemožné rady pro zajištění BOZP při práci z  domova 
nebo doporučení týkající se ochranných prostředků dý-
chacích cest. Tyto nejsou osobními ochrannými pracov-
ními prostředky (OOPP) a zaměstnavatel nemá zákonnou 
povinnost jimi zaměstnance vybavovat, ale doporučuje 
se na ně obdobně jako na OOPP nahlížet. Například 
umožnit zaměstnancům v  pracovní době přestávky na 
oddech, aby si od nich mohli odpočinout, provést jejich 
výměnu a osobní hygienu.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
	◗ Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další související zákony;

	◗ Zákon č. 285/2020, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související 
zákony;

	◗ Zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

	◗ Nařízení vlády č. 41/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády  
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů;

POUŽITÁ LITERATURA:
	◗ Leták VÚBP, v. v. i. – Doporučení k ochraně zaměstnanců 

a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Více článků, předpisů a Pracovních situací na

www.praceamzda.cz
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Nová právní úprava dovolené

JUDr. Eva Dandová

Za hlavní změnu, kterou přináší novela zákoníku práce, jsou všeobecně považovány změny 
v právní úpravě dovolené. Tyto změny nabývají účinnosti až 1. ledna 2021, protože nelze v průbě-
hu kalendářního roku měnit právní úpravu výpočtu nároku na dovolenou.

V minulém čísle našeho časopisujsme se seznámili s tím, že 
dne 26.  6.  2020 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon  
č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění pozdějších předpisů, a  některé další 
související zákony. Tento zákon obsahuje celkem 92 změno-
vých bodů týkajících se pouze zákoníku práce, včetně nové 
úpravy dovelené, která bude obsahem následujících řádků.

Mezi nejširší veřejností se ujal názor, že změny v  právní 
úpravě dovolené jsou koncepční, že se mění struktura 
a  podmínky pro poskytování dovolené a  že nová právní 
úprava bude běžnému zaměstnanci těžko pochopitelná. 
V našem článku se proto zaměříme na to, abychom tento 
mýt vyvrátili a vysvětlili si, že na podmínkách vzniku nároku 
na dovolenou se v podstatě nic měnit nebude. Proto si ale 
musíme předem také vysvětlit důvody, pro které byla práv-
ní úprava měněna.

Obecně k právní úpravě

Dovolená je tradičním institutem pracovního práva a jejím 
účelem je zajistit zaměstnanci přiměřenou dobu soustředě-
ného odpočinku během kalendářního roku v závislosti na 
délce nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž za-
městnavateli a odpracované době v příslušném kalendář-
ním roce. Zákoník práce upravuje dovolenou v části deváté 
v ustanoveních § 211 až 223 zák. práce. Dá se konstatovat, 
že základ právní úpravy se nezměnil od r. 1966, kdy nabyla 
účinnosti první redakce starého zákoníku práce (zákona  
č. 65/1965 Sb.).

Právo na dovolenou je právem založeným zákonem pouze 
u jednoho ze základních pracovněprávních vztahů uprave-
ných zákoníkem práce, a  to u  pracovního poměru. V  pra-
covněprávních vztazích vzniklých na základě dohody o pro-
vedení práce a  dohody o  pracovní činnosti právo na 
dovolenou ze zákona založeno není. Pouze v dohodě o pra-
covní činnosti je možné sjednat, popř. vnitřním předpisem 
stanovit, právo zaměstnance na dovolenou, a to za podmí-
nek upravených v části deváté zákoníku práce, tedy za pod-
mínek poskytování dovolené zaměstnancům v pracovním 
poměru. U dohody o provedení práce právo na dovolenou 
nemůže být sjednáno vůbec.

Právo na dovolenou je osobním právem zaměstnance, ne-
převoditelným na jiné osoby. Smrtí zaměstnance právo na 
dovolenou, která představuje pracovní volno, zaniká. Právo 
na dovolenou, jako takové, proto nemůže být převedeno 
na dědice. Dovolená však představuje kromě práva na vol-
no i právo na poskytování náhrady mzdy nebo platu a toto 
právo na peněžitou náhradu za nevyčerpanou dovolenou 
na dědice přechází, protože peněžitá práva zaměstnance 
jeho smrtí nezanikají.

Vznik práva na dovolenou za kalendářní rok nebo její po-
měrnou část je závislý na splnění těchto podmínek (ustano-
vení § 212 zák. práce):
	◗ nepřetržité trvání pracovního poměru k témuž zaměst-

navateli po celý kalendářní rok (popř. po jeho část),
	◗ výkon práce alespoň 60 dnů v  kalendářním roce, při-

čemž za odpracovaný se považuje den, v němž zaměst-
nanec odpracoval převážnou část své směny.

Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc 
nepřetržitého trvání pracovního poměru jednu dvanáctinu 
dovolené za kalendářní rok. Nevznikne-li zaměstnanci prá-
vo na  dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou 
část, přísluší mu dovolená za odpracované dny v délce jed-
né dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých  
21 odpracovaných dnů v  příslušném kalendářním roce 
(ustanovení § 214 zák. práce).

Důvody změn v právní úpravě

Jak jsme uvedli, koncepce dovolené vznikla při přípravě sta-
rého zákoníku práce v 60. letech minulého století, kdy byly 
značně odlišné podmínky organizace práce a pracovních po-
stupů. Zaměstnanci v převážné většině pracovali v 8hodino-
vých směnách, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba ne-
byla až tak rozšířena, stejně jako nebylo obvyklé takové 
množství zkrácených pracovních úvazků a dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, jako je tomu dnes.

Z toho důvodu vznikají největší rozdíly při čerpání dovole-
né mezi zaměstnanci v  důsledku rozdílné délky týdenní 
pracovní doby, jejího rozvržení, a především délky jednotli-
vých směn. Pouze tam, kde stejná délka směny připadá 
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zaměstnanci vždy na všechny jeho pracovní dny v každém týd-
nu, odpovídá také doba čerpání dovolené v pracovních dnech 
poměru dovolené k pracovní době zaměstnance v příslušném 
kalendářním roce. V ostatních případech tomu tak není.

Praxe dnes velmi kritizuje také rozdíly při provádění přepo-
čtu týdne dovolené na pracovní dny dovolené u  zaměst-
nanců s nerovnoměrným rozvržením týdenní pracovní doby 
na  jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního 
roku. V  takovém případě podle ustanovení § 213 odst. 4 
zák. práce platí, že těmto zaměstnancům přísluší tolik pra-
covních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní 
doby na dobu jejich dovolené připadá v  celoročním prů-
měru. Proto zaměstnanci zařazení v delších směnách (tedy 
zpravidla s  nižším průměrným počtem pracovních dnů 
v  týdnu) vykazují oproti jiným zaměstnancům nižší počet 
pracovních dnů dovolené v příslušném kalendářním roce.

Dalším velkým problémem je fakt, že na délku poměrné části 
dovolené za kalendářní rok má přímý vliv skutečnost, zda pra-
covní poměr zaměstnance trval po celý kalendářní měsíc. Po-
kud ano, přísluší mu za každý měsíc 1/12 dovolené za kalen-
dářní rok. Zaměstnanec, jehož pracovní poměr tedy vznikne 
například druhý den příslušného kalendářního měsíce (a tomu 
tak v praxi bývá pravidelně, že pracovní poměr se nesjednává 
od 1. ledna ale až od 2. nebo 3. ledna, podle toho, který je prv-
ním pracovním dnem v kalendářním roce), nezíská za tento 
měsíc právo na 1/12 dovolené, přestože v  něm odpracoval 
všechny rozvržené směny jako ostatní zaměstnanci.

Zásadní a  velmi rozdílný dopad na délku dovolené zaměst-
nance v příslušném kalendářním roce způsobuje též rozdílná 
úprava dovolené do doby před splněním podmínky odpraco-
vání 60 dnů a po jejím splnění (tedy před a po splnění tzv. če-
kací doby), kdy se délka dovolené splněním čekací doby „sko-
kově“ prodlouží (např. dva zaměstnanci, jejichž pracovní 
poměr trvá shodně po dobu 6 měsíců, z toho 3 měsíce jsou 
v pracovní neschopnosti, avšak jeden z nich odpracoval za tr-
vání pracovního poměru 59 dnů a získal právo na 2/12 dovole-
né za kalendářní rok, zatímco druhý odpracoval 60 dnů, a pro-
tože u něho nenastaly podmínky pro krácení dovolené, získal 
právo na 6/12 dovolené za kalendářní rok).

Problémy v praxi nastávají též v případě čerpání dovolené. 
Zákoník práce stanoví striktní požadavek, aby „celá“ dovo-
lená (tj. bez ohledu na její výměru), na níž zaměstnanci 
vzniklo právo v  příslušném kalendářním roce, byla také 
v tomto roce zcela vyčerpána, ledaže by tomu bránily nalé-
havé provozní důvody ze strany zaměstnavatele nebo pře-
kážky v práci na straně zaměstnance. Naše právní úprava je 
v tomto směru přísnější, než vyžaduje článek 9 bod 2 revi-
dované Úmluvy Mezinárodní organizace práce ze dne 
24. 6. 1970 č. 132 o placené dovolené. Často je v zájmu a ve 
prospěch zaměstnance, aby si část dovolené, na níž získal 
právo v kalendářním roce, mohl z vlastního podnětu pře-
vést do následujícího kalendářního roku.

Záměr a cíl nové právní úpravy

Cílem nové právní úpravy dovolené je odstranit existující roz-
díly mezi srovnatelnými zaměstnanci v oblasti vzniku práva na 
dovolenou a  při jejím čerpání, vznikajících především v  dů-
sledku zařazení zaměstnanců v  rozdílných pracovních reži-
mech z hlediska rozvržení jejich týdenní pracovní doby, a ze 
skutečnosti, že prakticky ve všech případech je právo na dovo-
lenou v příslušném kalendářním roce nutno přepočítávat na 
„pracovní dny dovolené“ bez ohledu na délku směn připadají-
cích zaměstnanci na tyto dny v době dovolené.

To platí i pro splnění podmínky odpracování 60 dnů v ka-
lendářním roce rozhodné pro vznik práva na dovolenou za 
kalendářní rok (její poměrnou část). V praxi se nelze divit, že 
někteří zaměstnavatelé, v rozporu s právní úpravou, přepo-
čítávají den dovolené na průměrnou délku směny zaměst-
nance (např. dovolenou čerpanou při 12hodinové směně 
přepočítávají na 1,5 dne dovolené).

Nová právní úprava přináší zcela rovné podmínky při stano-
vení práva na dovolenou každého zaměstnance s ohledem 
na odpracovanou dobu s  využitím srovnatelné jednotky 
času, kterou je hodina, nikoli den.

To lze považovat i  za  zjednodušení dosavadní poměrně 
komplikované právní úpravy dovolené, neboť umožňuje 
zrušení dovolené za odpracované dny a krácení dovolené. 
Nově nebude třeba při stanovení dovolené rozlišovat mezi 
zaměstnanci z  hlediska jejich zařazení v  rovnoměrném 
nebo nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. Dovolená se 
bude určovat nikoli v pracovních dnech bez ohledu na dél-
ku konkrétní směny, ale důsledně se bude odvozovat od 
odpracované týdenní pracovní doby zaměstnance.

Úvodem je ale třeba zdůraznit, že se nemění celá část devá-
tá zákoníku práce, mění se pouze některá ustanovení, větši-
na jich zůstává beze změny.

Výměra dovolené

První zásadní změnou hned v úvodním ustanovení části de-
váté zákoníku práce v § 211 zák. práce je zrušení jednoho 
druhu dovolené  – dovolené za odpracované dny. Nadále 
bude pouze dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná 
část a dodatková dovolená. Zrušení dovolené za odpraco-
vané dny souvisí se zrušením podmínky pro vznik nároku 
na dovolenou, a  to odpracováním 60 dnů (směn), která 
v praxi často působila nespravedlnosti.

Jinak na výměře dovolené v ustanovení § 212 zák. práce 
se nic nemění. Základní minimální výměra činí 4 týdny, 
dovolená zaměstnanců rozpočtové a  příspěvkové  
sféry (uvedených v § 109 odst. 3 zák. práce) činí 5 týdnů 
a  dovolená pedagogických a  akademických pracovníků 
8 týdnů.



14  www.praceamzda.cz bhp 10/2020

Nová právní úprava dovolenélegislativa

Návrh na zvýšení základní výměry dovolené ze 4 týdnů na  
5 týdnů se projednává již skoro rok v Poslanecké sněmovně, 
nicméně po druhém čtení garanční výbor přerušil jeho pro-
jednávání. Zdá se, že ve světle stávajících nezbytných opatře-
ní asi navýšení dovolené nebude v popředí zájmu politiků.

Pro praxi bude asi stěžejním ustanovení § 213 zák. práce 
o dovolené za kalendářní rok a její poměrné části. Jak jsme 
si uvedli výše, podmínky odpracování 60 dnů v  kalendář-
ním roce a  trvání pracovního poměru po celý kalendářní 
měsíc (rok) se ruší a úprava se zjednodušuje.

Právo na dovolenou za kalendářní rok napříště získá za-
městnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního po-
měru k  témuž zaměstnavateli konal u  něho v  příslušném 
kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stano-
vené týdenní pracovní doby. Podmínkou vzniku práva na 
tuto dovolenou tedy je, že během 52 týdnů v kalendářním 
roce zaměstnanec odpracuje stanovenou týdenní pracovní 
dobu připadající v průměru na každý z těchto 52 týdnů.

Výpočet nároku na dovolenou bude podle tohoto pravidla 
jednoduchý – zaměstnance, jehož stanovená týdenní pra-
covní doba činí 40 hodin a který odpracoval u zaměstnava-
tele 52 týdnů, odpracoval celkem 2 089 hodin (52násobek 
jeho stanovené týdenní pracovní doby).

Příklad:
Pokud zaměstnanci přísluší dovolená v rozsahu 5 týdnů, přísluší mu 
dovolená za kalendářní rok v délce 200 hodin (40 x 5 = 200).
Pokud zaměstnanec bude pracovat po kratší týdenní pracovní 
dobu, přísluší mu opět dovolená odpovídající této kratší týdenní 
pracovní době.

Příklad:
Zaměstnanec pracuje celý rok po kratší týdenní pracovní dobu 30 ho-
din týdně a bude mít nárok na 5 týdnů dovolené, vznikne mu nárok 
na 150 hodin dovolené.

Tento přepočet dovolené na hodiny bude výhodný také 
v  případě, kdy zaměstnanec u  zaměstnavatele nepracuje 
celý kalendářní rok (nastupuje nebo končí uprostřed roku) 
nebo v případě, kdy zaměstnanec část roku pracuje např. 
po stanovenou týdenní pracovní dobu a část roku po kratší 
pracovní dobu nebo naopak.

Příklad:
Zaměstnanec pracuje půl roku (26 týdnů) po stanovenou týdenní 
pracovní dobu 40 hodin a půl roku po kratší pracovní dobu 30 hodin 
týdně. Pak se nárok na dovolenou vypočítá takto:
	◗ za prvé pololetí – 40 : 52 = 0,769 x 26 = 19,99 x 5 = 99,95
	◗  za druhé pololetí – 30 : 52 = 0,576 x 26 = 14,99 x 5 = 74,95

za rok 2021 – 99,95 + 74,95 = 174,90; zaokrouhleno na hodiny 
nahoru = 175 hodin

Dodatková dovolená

Ustanovení § 215 zák. práce o dodatkové dovolené asi není 
třeba zvláště představovat a komentovat. Dodatková dovole-
ná je zvláštní druh dovolené, která přísluší pouze zaměstnan-
cům, kteří pracují za podmínek výslovně v ustanovení § 215 
zák. práce upravených. Na rozdíl od dovolené za kalendářní 
rok, která přísluší všem zaměstnancům v pracovním poměru, 
dodatková dovolená přísluší pouze některým zaměstnancům, 
přičemž základní podmínkou je výkon práce, která je považo-
vána za namáhavější nebo obtížnější či ztíženější. Dodatková 
dovolená tak má výrazný zdravotní charakter as jejím cílem je 
poskytnout zaměstnanci pracovní volno ve větším rozsahu 
než zaměstnancům, kteří konají práce méně obtížné.

V případě dodatkové dovolené je novelou zákoníku práce 
zaveden obdobný postup odvozování její délky z  týdenní 
pracovní doby zaměstnance v  závislosti na tom, zda  za-
městnanec pracuje po stanovenou nebo sjednanou kratší 
týdenní pracovní dobu za podmínek uvedených v tomto 
ustanovení po celý kalendářní rok nebo jen po jeho 
část. Výměra dodatkové dovolené za kalendářní rok je 
vždy 1 týden. Týdnem dodatkové dovolené zaměstnan-
ce, který pracuje v exponovaných podmínkách po celý 
kalendářní rok, je v takovém případě dovolená v délce 
stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby rovněž 
vyjádřena v hodinách. Nekoná-li zaměstnanec práci za 
těchto podmínek po celý kalendářní rok, stanoví se dél-
ka dodatkové dovolené obdobně, jako v  případě po-
měrné části dovolené za kalendářní rok – tedy jako jed-
na dvaapadesátina stanovené nebo kratší týdenní 
pracovní doby za každou zaměstnancem odpracova-
nou stanovenou nebo kratší týdenní pracovní dobu, 
s  výjimkou zaměstnanců konajících práci v  tropických 
nebo jinak zdravotně obtížných oblastech, kde odlišný 
způsob stanovení délky dodatkové dovolené vyplývá 
z ustanovení § 215 odst. 4 písm. f ) zák. práce.

Novela zákoníku práce rozšiřuje výčet prací uvedený v usta-
novení § 215 odst. 4 zák. práce o zaměstnance, kteří ales-
poň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby 
pracují při čištění stok, kalových prostor, kanálových odpa-
dů, žump, vpustí, kanalizačního potrubí a přípojek, hubení 
škodlivých živočichů ve stokách a při obsluhování čistíren 
odpadních vod přicházejí do přímého styku s biologickými 
odpadními vodami a odpady.

Obecné ustanovení

Pro praxi bude asi nejobtížnější změna ustanovení § 216 
zák. práce.

Zásadní koncepční změnou právní úpravy dovolené totiž 
je, že se již v ní nepočítá s krácením dovolené za kalendářní 
rok nebo její poměrnou část.

(pokračování na straně 19)



Stručný výčet prováděných pracovních činností:
• Plnění základních a speciálních úkolů při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci.
• Ochrana veřejného pořádku prevencí kriminality v obci, jako je například řešení rušení nočního klidu, pochůzková činnost v ulicích a dohled nad bezpečností veřejných 

kulturních a společenských akcí, dále kontrola dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a dohledem nad dodržováním  
čistoty na veřejných prostranstvích v obci.

• Provádění dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, řízení dopravy a kontroly pravidel parkování dopravních prostředků.
• Odhalování přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce, provádění podání vysvětlení u osob za účelem odhalení přestupků nebo 

jejich pachatelů, identifikace osob prokázáním totožnosti a předvádění osob na služebny Policie ČR.

Charakteristika místa výkonu práce: Charakteristickým místem výkonu práce jsou zejména venkovní prostory na ulicích, pozemních komunikací a veřejných prostran-
stvích obce. Strážník pravidelně zasahuje i v budovách, včetně obydlí občanů obce, při řešení přestupků nebo v rámci prevence kriminality. Při provádění administrativních 
činností, podání vysvětlení nebo předvedení osoby je práce vykonávána také ve vnitřních prostorách objektů obecní policie. Práce je z povahy věci vykonávána celoročně 
během všech možných ztížených klimatických podmínek jako jsou např. teplo, chlad, déšť, bouřky, sníh a mráz.
Při výkonu práce se používají služební zbraně a jiné donucovací prostředky (slzotvorné prostředky, obušek, pouta, technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla)  v zájmu ochrany 
bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je narušován veřejný pořádek. Pro svou práci strážníci využívají  
v závislosti na individuálním zařazení často motorová vozidla, jízdní kola, pily, generátory a resuscitační zařízení. Při své práci mohou zacházet se služebními zvířaty (psi, koně).

Kvalifikační požadavky: Nejvhodnější přípravu pro tuto pracovní pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru bezpečnostně právní činnost (kód oboru 68-42-
M/01), vyhovující je i jakékoliv jiné střední vzdělání s maturitní zkouškou. Další kvalifikační požadavky jsou: trestní bezúhonnost, spolehlivost a osvědčení o splnění stanove-
ných odborných předpokladů strážníka. Osvědčení s platností 5 let získá čekatel nebo strážník na základě úspěšného absolvování zkoušky před komisí Ministerstva vnitra.

Relevantní mimořádné provozní události: 
• Úraz v důsledku zranění agresivním pachatelem při zadržení (pořezání nožem nebo 

jiným ostrým předmětem, sražení dopravním prostředkem, pokousání psem, 
zhmoždění údery tupou zbraní nebo údery rukami, kopy).

• Úraz pracovníka v důsledku účinků mechanických rizik: zakopnutí na nerovném 
povrchu, naražení horních i dolních končetin, pořezání, dopravní nehoda při řízení 
dopravního prostředku nebo při kontrolách a řízení dopravy.

• Úraz pracovníka následkem zasažení elektrickým proudem při obsluze elektrických 
zařízení (řetězové pily, generátory).

• Poškození pohybového aparátu v důsledku provádění fyzicky namáhavých 
pracovních operací (hmaty, chvaty při zadržování pachatele nebo poranění při 
tělesné přípravě).

• Poškození zdraví pracovníka působením zátěže chladem nebo teplem  
v důsledku mimořádných klimatických a povětrnostních podmínek (prochladnutí, 
omrznutí, úpal, úžeh).

• Popálení vlivem požáru nebo výbuchu při prvotním zásahu v obydlí  
s ohroženými obyvateli.

• Poškození zdraví vyvolané infekční nemocí vlivem biologických činitelů při zásahu 
nebo předvedení osob bez domova a narkomanů, při zajišťování nebezpečného 
materiálu, předmětů. příp. při odchytu nebo střetu se zvířetem.

• Poškození zdraví při nesprávné manipulaci se střelnou zbraní.
• Psychické onemocnění pracovníka: narušení sociální kooperace, psychické 

vyčerpání, syndrom vyhoření z profese.

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům:
•    Práci smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilé osoby (zkouška odborné 

způsobilosti čekatele nebo strážníka).
• Výcvik pracovníků ve zvládání dovedností provedení hmatů a chvatů, úderů  

a kopů, používání slzotvorných prostředků, elektrických paralyzérů, obušků  
a pout. Výcvik používání služební zbraně.

• Seznámení pracovníků se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce  
a s faktory pracovních podmínek a opatřeními přijatými proti jejich nežádoucímu 
působení na lidské zdraví.

• Školení pracovníků o právních a ostatních předpisech BOZP.
• Školení pracovníka o právních předpisech, vč. obecních vyhlášek vztahujících  

se  k výkonu povolání strážníka v dané obci (trestního práva, živnostenského 
podnikání, střelných zbraní a střeliva, přestupků, správního řízení, bezpečnosti  
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek, krizové řízení a integrovaného záchranného 
systému).

• Výcvik v řízení služebního vozidla.
• Školení pracovníků v jednání s občany v krizových situacích.
• Školení pracovníků o poskytování první pomoci.
• Používání výhradně stanovených a vhodných OOPP a kontrola jejich používání.
• Používání pouze určených a nepoškozených technických zařízení, pomůcek  

a nářadí v souladu s provozní dokumentací.
• Dodržování stanovených pracovních postupů a metodik.

Rizikové faktory: Doporučené kategorie 
práce:

Výsledné zařazení do 
kategorie práce a přijatá 

opatření pro minimalizaci 
zdravotních rizik (doplňte):

Základní právní předpisy,  
které se týkají výkonu práce  

(v platném znění):

 Prach 1 – 2 – 3 – 4 • Zákon č. 553/1991 Sb. § 4d, 4f, 4e
• Zákon č. 262/2006 Sb.  § 94, 101–108
• Zákon č. 309/2006 Sb. § 2–6
• Zákon č. 373/2011 Sb. § 53–60
• Zákon č. 361/2000 Sb., § 87
• NV č. 101/2005 Sb.  § 3, 4, Příloha
• NV č. 495/2001 Sb. § 3–5
• NV č. 378/2001 Sb. § 3–4
• NV č. 375/2017 Sb.
• NV č. 361/2007 Sb. § 3, 6, 8, 36-38
• Vyhláška č. 73/2010 Sb.
• Vyhláška č. 48/1982 Sb. § 194–203
• Vyhláška č. 444/2008 Sb. 
• Vyhláška č. 493/2002 Sb.

 Chemické látky 1 – 2 – 3 – 4
 Hluk 1 – 2 – 3 – 4
 Vibrace 1 – 2 – 3 – 4
 Fyzická zátěž 1 – 2 – 3
 Pracovní poloha 1 – 2 – 3
 Zátěž teplem 1 – 2 – 3 – 4
 Zátěž chladem 1 – 2 – 3
 Psychická zátěž 1 – 2 – 3
 Neionizující záření a elektromagnetická pole 1 – 2 – 3
 Zraková zátěž 1 – 2 – 3
 Práce s biologickými činiteli 1 – 2 – 3 – 4
 Zvýšený tlak vzduchu 1 – 2 – 3 – 4
Četnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb.): Pro kategorii 2: 1x za 4 let (osoby mladší 50 let) nebo 1x za 2 roky (osoby starší 50 let).  
Pro kategorii 2R a 3: 1x za 2 roky. Pro práci, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví: 1x za 4 roky (osoby mladší 50 let) nebo 1x za 2 roky (osoby starší 50 let).
Noční práce: 1x za 2 roky. Četnost periodických lékař. prohlídek (dle vyhlášky č. 444/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů):  Periodická prohlídka se provede 
jednou za 3 roky ode dne provedení vstupní nebo poslední periodické prohlídky. Četnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č. 493//2002 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů):  Vydání zbrojního průkazu nebo držení zbrojního průkazu skupiny D: periodická prohlídka je prováděna jedenkrát za 30 měsíců.
Četnost pravidelných lékařských prohlídek (dle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů):  Řízení vozidla, které užívá zvláštního výstražného světla 
modré nebo červené barvy: do dovršení 50 let věku každé dva roky a poté každoročně.

Karta BOZP pro profesi: Strážník obecní policie
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Ohrožená část těla Hodnocení rizik

Hlava Horní končetiny Dolní končetiny Různé
N P

MR
(NP)Seznam nebezpečí lebka sluch zrak dýchací 

orgány obličej celá hlava ruce/prsty/
zápěstí paže chodidlo nohy  

(části) pokožka trup/břicho/
záda

vnitřní  
část těla

celé  
tělo

Mechanická nebezpečí
Padající předměty X
Odletující částice
Ostré hrany X
Pohybující se části zařízení X
Pohybující se předměty
Kluzký / nestabilní povrch X X
Špičaté předměty X X X
Látky pod tlakem nebo za sníženého 
tlaku
Zvířata X X X X
Chemická nebezpečí
Nebezpečné plyny a páry  
Nebezpečné kapaliny
Nebezpečné pevné látky
Aerosol, kouř
Nedostatek kyslíku
Nebezpečné odpady X
Biologická nebezpečí
Patogenní látky X
Alergeny X
Živočišné jedy (toiny) X
Mikroorganizmy (viry, bakterie) X
Paraziti X
Hmyz X
Elektrická nebezpečí
Elektrický oblouk
Živé části X
Statická elektřina
Elektromagnetické pole X
Elektrický zkrat
Blesk, atmosférická elektřina X
Nebezpečí záření
Optické záření (VIS) X
Nízkofrekvenční el-mag záření (DV)
Vysokofrekvenční el-mag záření (KV)
Neionizující záření (IR, UV, laser)
Ionizující záření
Tepelná nebezpečí
Sálavé teplo
Konvektivní teplo
Kontakt s horkou kapalinou
Kontakt s horkým plynem
Kontakt s taveninou  
Kontakt s horkým povrchem
Plamen
Výbuch
Kontakt s chladnou kapalinou
Kontakt s chladným plynem
Kontakt s chladným povrchem
Sníh, led, tříšť X X
Nebezpečí hluku
Vysoce impulsní hluk X
Proměnný hluk
Ustálený hluk
Vysokofrekvenční hluk
Ultrazvuk
Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk
Nebezpečí vibrací
Vibrace přenášená na ruce X X
Vibrace způsobující kmitání  
v horní části páteře a hlavy
Vibrace přenášené na celé tělo
Ergonomická nebezpečí
Vysoká teplota vzduchu X
Nízká teplota vzduchu X
Nízká/vysoká vlhkost vzduchu
Nízká úroveň osvětlení X
Oslňující světlo X
Blikání, stroboskopické jevy
Příliš malé vizuální detaily
Nevhodná výška pracovní roviny
Nedostatečná výška pracoviště X
Omezený pracovní prostor  
Ztížený průchod
Nepřijatelná pracovní poloha
Nevhodné dosahové vzdálenosti X
Monotónní činnost
Vnucené pracovní tempo
Trvalé sledování obrazovek
Ruční manipulace
– s nářadím X
– s břemeny X
– s vozíky
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Doporučený rozsah osobních ochranných pracovních prostředků Požadavek na shodu s normou Orientační životnost  
  (měs.)
Pro ochranu hlavy
 ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany EN 397+A1, EN 14052+A1 PV
 průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou EN 812 24
 protiúderová ochranná přilba ČSN 39 5360 PV
 ochrana proti skalpování  24
 ochrana hlavy proti teplu a plameni (kukla) EN ISO 11612 24
 ochranná pokrývka hlavy proti slunečnímu záření nebo prachu  12
 ochranná pokrývka hlavy proti chladu  EN 342 24
Pro ochranu sluchu  
 zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky EN 352-2 PO
 mušlové chrániče sluchu EN 352-1 12
 akustické přilby (tzv. protihlukové přilby)  24
 mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám EN 352-3 12
 chrániče sluchu s přijímačem nebo s interkomem EN 352-4,-5,-6 PV
Pro ochranu očí a obličeje  
 ochranné brýle EN 166 12
 ochranné brýle proti rentgenovému, laserovému, UV, IČ a VIS záření EN 169, EN 170, EN 171, EN 172, EN 379+A1, EN 175 12
 ochranné obličejové štíty EN 166, EN 1731 12
 svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo kukly na ochranné přilby) EN 166, EN 175, EN 379+A1 24
Pro ochranu dýchacích orgánů  
 filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí EN 149+A1 PO
 masky s filtry proti částicím, parám, plynům s vhodnou lícnicovou částí EN 405+A1, EN 140, EN 136, EN 143, PO
 izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu EN 137, EN 138, EN 14593-1;2, EN 14594 36
 prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly EN 12941+A2 / EN 12942 PV
Pro ochranu rukou a paží  
 rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu EN 420+A1, EN 388, EN 381-1, EN 1082-1,-2 PO až 3
 rukavice na ochranu před vibracemi EN ISO 10819 6
 rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli EN ISO 374-1, EN 374-2, -4, EN 16523-1 PO až 2
 rukavice na ochranu před elektřinou EN 60903-ed.2, EN 12477+A1, EN 16350 3 až 6
 rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm EN 407, EN 12477+A1 3 až 6
 rukavice na ochranu před nízkými teplotami EN 511 3 až 6
 rukavice na ochranu před ionizujícím zářením a radioaktivním látkám EN 421 24
 palcové rukavice EN 420+A1, EN 388 2
 ochranné návleky na prsty  1
 ochranné rukávy, náloketníky, zápěstní řemínky (nátepníky) EN 1082-1,-2 6 až 24
 ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí EN 420+A1 PO
Pro ochranu nohou  
 obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí EN ISO 20 347, EN ISO 20 345  24
 obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou EN ISO 20 345, EN ISO 20 346 12 až 24
 obuv, kterou lze rychle vyzout  12
 obuv s podešví odolnou proti žáru (perko) EN ISO 20 349 12
 obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví EN ISO 20 345 9 až 24
 obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím EN ISO 20 345 12
 obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická EN ISO 20 345 12
 obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační EN ISO 20 345 6
 obuv chránící před chemickými látkami EN 13832-2,-3 6 až 12
 ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil EN ISO 17249 ed.2 12
 ochrana nohou proti pořezání (kamaše) EN ISO 381-5 6 až 12
  chrániče kolen EN 14404+A1 12
 chrániče nártu EN 13277 12
 vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu) EN ISO 20345 24 až 36
Pro ochranu trupu a břicha  
 ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu EN ISO 13998, EN 381-11 24 až 48
 ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před rozstříknutým roztaveným kovem EN ISO 9185 24
 ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli EN 14605+A1 6 až 12
 ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu EN 342 24 až 36
 vyhřívané vesty  36 až 72
 ochranné zástěry proti vodě  18
 záchranné plovací vesty EN ISO 12402-6+A1 24 až 48
 zástěry na ochranu před rentgenovým zářením EN 61331-3 24 až 36
 bederní pásy, protektory  24 až 36
Prostředky proti pádu  
 úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků EN 361, EN 354, EN 362, EN 795,  12
 brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků EN 355, EN 360, EN 353-1+A1, EN 353-2  PV
 prostředky pro polohování těla EN 358 PV
Ochranné oděvy  
 ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy) EN ISO 13688, EN 342, EN 343+A1, EN 381-5,-11, EN 1149-5, 
 EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034+A1 6 až 24
 oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, pořezání apod.) EN 381 12
 oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli N 14605+A1 12 až 24
 oděvy na ochranu před nebezpečnými mikroorganismy EN 14126 JP
 oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením EN 348, EN ISO 11612, EN ISO 6942 PO až 24
 oděvy odolné proti žáru a ohni EN 11611, EN ISO 11612, EN 1486, EN ISO 14116 6 až 24
 oděvy proti chladu  EN 342, EN 343+A1, EN 14058 36
 oděvy proti vodě s impregnací (nepromokavé) EN 342, EN 343+A1, EN 14058, EN 14360, EN ISO 15027-1 12 až 24
 oděvy na ochranu před ionizujícím zářením  EN 1073-1,2 36
 oděvy na ochranu před kontaminaci radioaktivními částicemi EN 1073-2 JP
 oděvy na ochranu proti statické elektřině a elektrickému oblouku EN 1149-1,2,3,5, EN 61482-1-2 12
 oděvy prachotěsné a proti kapalným aerosolům EN 14605+A1, EN ISO 13982-1;  EN 13034 + A1 JP
 oděvy plynotěsné EN 943, EN 14126 PV
 oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů EN ISO 20471 6 až 24

PV Podle určení výrobce
PO Po opotřebení (u ochrany dýchacích orgánů do nasycení filtračního média)
JP Pro jednorázové použití
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Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce

Provádění dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností
Pokyny pro bezpečnou práci:
• Strážník obecní policie musí postupovat při řešení konfliktní situace dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, kde je definováno použití donucovacích prostředků, pří-

padně psa a služební zbraně. Strážník je oprávněn použít donucovací prostředky v zájmu ochrany jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce či jinému jednání, jímž je 
vážně narušován veřejný pořádek. O tom, který donucovací prostředek použije, rozhoduje strážník podle konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného zákrokem, přitom použije takového donu-
covacího prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu osoby, která se dopouští protiprávního jednání. 

• Mezi donucovací prostředky v rámci tohoto zákona patří: hmaty, chvaty, údery a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný prostředek, 
pouta, úder služební zbraní, hrozba namířenou služební zbraní, varovný výstřel ze služební zbraně, technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Před použitím donucovacích prostředků je strážník 
povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání výzvou „jménem zákona“ a s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků.

• Techniky poutání: dodržovat zásady manipulace s pouty při poutání ve stoje, s opřením nebo bez opory, poutání v kleče nebo v lehu, snímání pout, zajištění pachatele pod hrozbou použití střelné 
zbraně s následným poutáním, připoutání osoby k vhodnému předmětu.

• Při předvádění osoby se vždy přesvědčit, zda osoba nemá u sebe zbraň a zjistit totožnosti osoby a zajistit místo činu.
• Používat stanovený stejnokroj strážníka městské nebo obecní policie: odznak obecní policie podle vyhlášky č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, ve znění pozdějších přepisů; černá, 

modrá nebo žlutá barva svrchní části stejnokroje a jejich kombinace; černé, modré, žluté nebo bílé označení „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“ výrazně odlišné od barvy podkladu, šachovnico-
vá páska na pokrývce hlavy nebo na jiné části stejnokroje (je-li pokrývka hlavy strážníka OOPP nebo speciálním OOPP, jehož výrobní provedení to neumožňuje, nemusí být opatřena jednotným prvkem 
stejnokroje strážníka.

• Při kontrolách nebo předvádění osob, které jsou zjevně v podnapilém stavu nebo zjevně intoxikovány návykovými látkami, dodržovat stanovené techniky manipulace s lidmi, používat stanovené OOPP 
proti biologickým činitelům (především ochranné rukavice, případně i ochranu dýchacích orgánů). Při manipulaci s ostrými předměty, které mohou být infikovány biologickými činiteli (injekční stříkačky, 
rozbité láhve, oděv potřísněný krví nebo močí) používat vždy stanovené OOPP proti biologickým činitelům (především ochranné rukavice).

Zakázané práce:
• Vstupovat na místa se speciálním režimem (herny, kasina), pokud to není nezbytné z důvodu zajištění veřejného pořádku.
• Otevírat a vstupovat do obydlí, bytů nebo jiného uzavřeného prostoru, pokud neexistuje důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku.
• Použít donucovací prostředky proti těhotné ženě, osobě vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou nebo osobě zjevně mladší 15 let, vyjma případů, kdy útok těchto osob bezpro-

středně ohrožuje život a zdraví strážníka.

Dopravní kontroly a řízení dopravy
Pokyny pro bezpečnou práci:
• Strážník obecní policie používá při plnění úkolů vozidlo vybavené výstražným světlem modré barvy doplněné zvláštním zvukovým výstražným znamením. Použít toto zařízení v silničním provozu je 

oprávněn pouze na základě plnění úkolů obecní policie. Teprve v momentě, kdy je zařízení v činnosti, jde o vozidlo s právem přednostní jízdy., Při jízdě s právem přednosti jízdy nemusí strážník-řidič re-
spektovat pravidla silničního provozu, avšak je povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost silničního provozu. V případě, že by došlo k dopravní nehodě, může být strážník považován 
za spoluviníka nehody. 

• Znalost zásad při řízení provozu na pozemní komunikaci a při zastavování jedoucích vozidel.
• Používat předepsaný stejnokroj strážníka městské nebo obecné policie a stanovené OOPP pro pohyb na pozemní komunikaci při zastavování vozidel nebo řízení dopravy, např. vesta s vysokou viditel-

ností, a dále zastavovací terč.
• Znalost praktických postupů při odstraňování vraku vozidla, použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, orientační vyšetření na přítomnost alkoholu v organismu a použití zařízení  

k měření rychlosti vozidel
Zakázané práce:
• Vstupovat na komunikace nebo do prostor se zákazem vstupu nepovolaných osob, pokud to není nezbytné z důvodu zajištění veřejného pořádku nebo řízení dopravy.

Práce s ručním a elektrickým nářadím
Pokyny pro bezpečnou činnost:
• Pro danou pracovní činnost musí být použito vhodné a nepoškozené nářadí, před každým jeho použitím je nutno jej zkontrolovat. Poškozené nářadí musí být ihned opraveno nebo vyměněno.
• Nářadí musí být pečlivě a pravidelně udržováno. Je nutno jej čistit a dbát na to, aby bylo vždy suché a řádně ukládáno.
• Při používání nářadí se řídit pokyny výrobce a provádět jeho pravidelnou kontrolu, údržbu a revize ve stanovených lhůtách.
• Při drobných opravách a základních servisních činnostech na dopravních prostředcích (např. opravy technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, huštění pneumatik dopravních prostředků) je  

v případě práce s nářadím nebo zařízením, při jehož činnosti může dojít k odletu částic nebo části zařízení (např. ruční brusky, vrtačky, vzduchové pistole aj.), nutné zamezit vstupu nepovolaných osob 
do ohroženého pracovního prostoru.

• Používání řetězové pily (např. při pomoci u odstraňování živelných událostí) je podmíněno jejím řádným technickým stavem. Řetězové pily musí být vybaveny krytem pohybujících se částí, antivibračním 
systémem, zachycovačem roztrženého řetězu a bezpečnostní brzdou řetězu. Řetězová pila se spalovacím motorem musí být vybavena tlumičem výfuku, spojkou automatického vypínání chodu řetězu 
při volnoběžném chodu motoru a funkční dlaňovou pojistkou umístěné v horní části zadní rukojeti řetězové pily.

• Vždy je nutno používat stanovené OOPP, např. ochranné brýle a ochranné pracovní rukavice, které jsou vhodné k ochraně před nebezpečími spojenými s jednotlivými pracemi.
  Zakázané práce:
• S nářadím je zakázáno zacházet nešetrně (např. s ním házet, manipulovat s ním tahem za přívodní elektrický kabel, přetěžovat je apod.).
• Používat poškozené nářadí (poškozené rukojeti, pracovní nástroje, kryty, izolace apod.).
• Používat nářadí k účelům, pro které nebylo navrženo, konstruováno nebo dimenzováno.

Metodologie pro vyhodnocení rizik (k tabulce na s. 16)

Pravděpodobnost Následky (závažnost)
Lze očekávat (stává se často) 10 Katastrofa (mnoho SÚ, nebo škoda přes 100 mil. Kč) 100
Je to možné 6 Závažná havárie (několik SÚ, nebo škoda přes 10 mil. Kč) 40
Ne příliš obvyklé, ale možné 3 Havárie (jeden SÚ, nebo škoda přes 1 mil. Kč) 15
Ne příliš pravděpodobné, ale již se někde stalo 1 Vážná nehoda (těžký úraz, nebo škoda přes 100 tis. Kč) 7
Možné, ale nepravděpodobné, ještě se nestalo 0,5 Nehoda (úraz bez trvanlivých následků, nebo škoda přes 10 tis. Kč) 3
Prakticky nemožné 0,2 Porucha (drobné poranění, nebo škoda nad 1 tis. Kč) 1
Vyloučené 0,1 Poznámka: SÚ = smrtelný úraz

Míra rizika (MR) Úroveň rizika Kategorie přijatelnosti Priorita opatření
≥ 160 velmi vysoké riziko

nepřijatelné riziko Přerušit provoz nebo ihned přijmout opatření ke snížení rizika
48 až 159 vysoké riziko
20 až 47 významné riziko

podmíněně přijatelné riziko Opatření ke snížení rizika přijmout bez zbytečného odkladu
8 až 19 zvýšené riziko
3,1 až 7 mírné riziko

přijatelné riziko Opatření ke snížení rizika provést podle pořadí významnosti
≤ 3 zanedbatelné riziko

Poznámka: Tato karta BOZP je pouze základním východiskem pro praktické uplatňování zásad prevence rizik na pracovištích a neřeší uvedenou problematiku 
vyčerpávajícím způsobem. | Vypracoval: Ing. Lukáš Petik | Lektoroval:  doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.  
© Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú., 2020 www.zuboz.cz
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Nová právní úprava dovolené legislativalegislativa

Podle dosavadní právní úpravy platilo, že nepracoval-li za-
městnanec v kalendářním roce, pro překážky v práci, které 
se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátil 
zaměstnavatel dovolenou za prvých 100 takto zameška-
ných směn (800 hodin) o jednu dvanáctinu a za každých 
dalších 21 takto zameškaných směn rovněž o jednu dva-
náctinu.

Dnes se tato podmínka v podstatě „obrací naruby“ a stano-
ví se, že dvacetinásobek stanovené týdenní pracovní doby 
(800, 775 nebo 750 hodin) nebo kratší pracovní doby (např. 
30 x 20 = 600 hodin), které zaměstnanec neodpracoval 
z důvodu stanovených překážek v práci, které se nepovažu-
jí za výkon práce, a to po dobu 100 a více dní (směn), se tato 
podmínka modifikuje tak, že se zaměstnanci naopak tyto 
překážky v práci za výkon práce uznávají [viz § 216 odst. 2 
písm. a) až d) zák. práce].

Změnou zde je naopak, daleko širší je okruh důležitých 
osobních překážek v práci zahrnující, které se budou pova-
žovat za výkon práce.

I když toto ustanovení na první pohled vypadá složitě, není 
tomu tak. Dvacetinásobek stanovené týdenní pracovní 
doby představuje 800 hodin práce (20 x 40 hodin). Věcně se 
tedy jedná o stejný rozsah omluvené doby jako podle dosa-
vadní úpravy – 100 zameškaných pracovních dnů – protože 
100 dnů bylo také 800 hodin.

Mzdové účetní ocení nové ustanovení § 216 odst. 5 zák. 
práce, podle kterého se dovolená zaokrouhluje na celé ho-
diny (dříve se zaokrouhlovala na půldny dovolené).

Čerpání dovolené

Pokud se týká čerpání dovolené, je možno říct, že si změny 
vyžádala praxe.

Jako první byly řešeny problémy týkající se striktního po-
žadavku, aby „celá“ dovolená (tj. bez ohledu na její výmě-
ru), na níž zaměstnanci vzniklo právo v příslušném kalen-
dářním roce, byla také v  tomto roce zcela vyčerpána, 
ledaže by tomu bránily naléhavé provozní důvody ze stra-
ny zaměstnavatele nebo překážky v  práci na  straně za-
městnance. Často je v  zájmu samotného zaměstnance 
převést část jeho nevyčerpané dovolené do následujícího 
kalendářního roku, zvláště za situace, kdy v tomto násle-
dujícím kalendářním roce potřebuje čerpat dovolenou již 
v  době, kdy mu na ni ještě nevzniklo právo (zpravidla 
v  průběhu prvého čtvrtletí). Připouští se tedy možnost 
převedení nevyčerpané části dovolené, která přesahuje 
minimální výměru 4 týdnů a u pedagogických pracovníků 
a  akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů v  ka-
lendářním roce, do následujícího kalendářního roku, a to 
na žádost zaměstnance a s přihlédnutím k jeho oprávně-
ným zájmům.

Další pravidla ohledně čerpání dovolené obsažená v usta-
novení § 218 zák. práce, a to že dovolenou je zaměstnavatel 
povinen určit tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce 
následujícího kalendářního roku (s výjimkou pracovní ne-
schopnosti nebo mateřské či rodičovské dovolené) a že ne-
ní-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června ná-
sledujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání 
dovolené rovněž zaměstnanec, zůstávají beze změny.

V ustanovení § 219 zák. práce stojí za pozornost změna od-
stavce 2, který řeší dovolenu ve svátek. Stávající právní úpra-
va byla totiž předmětem kritiky ze strany praxe, protože za-
městnanec, který pracuje, tak že mu směna vychází na 
svátek, buď o dovolenou požádat nemohl vůbec (u někte-
rých zaměstnavatelů) nebo když mu ji zaměstnavatel posky-
tl, měl dotyčný zaměstnanec ve výsledku o jeden den dovo-
lené v roce více, protože svátek se do dovolené nezapočítává.

Nově bude i nadále platit, že svátek se do dovolené nepočítá.

Příklad:
Svátek vyjde na pondělí a zaměstnanec v tom týdnu čerpá dovolenou 
ne 5 dnů, ale jen 4 dny.

Pokud ale zaměstnanec požádá zaměstnavatele o poskyt-
nutí dovolené na svátek a zaměstnavatel mu vyhoví a čer-
pání dovolené pouze na tento den určí, tak není důvod, aby 
takto poskytnutá dovolená pouze na den svátku nebyla 
započítána do dovolené.

Příklad:
Nový rok (1. leden) 2021 vychází na pátek. Pokud zaměstnanec požá-
dá o  dovolenou pouze na tento den, odečte se u  z  jeho nároku na 
dovolenou v roce 2021 8 hodin (příp. jiný počet hodin).

V případě hromadného čerpání dovolené podle § 220 zák. 
práce nedochází k žádné změně.

V ustanovení § 221 zák. práce, které upravuje čerpání dovo-
lené při změně zaměstnání se však podmínka, že se za změ-
nu zaměstnání v průběhu téhož kalendářního roku považu-
je pouze bezprostředně navazující vznik pracovního 
poměru u nového zaměstnavatele, jevila jako nedůvodná. 
Nově bude pouze na zaměstnanci, zda před skončením do-
savadního pracovního poměru o  uspokojení svého práva 
na nevyčerpanou dovolenou novým zaměstnavatelem po-
žádá a na obou zaměstnavatelích, zda příslušnou dohodu 
v tomto směru uzavřou i v případě, kdy oba pracovní pomě-
ry nebudou na sebe navazovat bezprostředně.

Náhrada za dovolenou

Právní úprava náhrady za dovolenou v  ustanovení § 222 
zák. práce se také zjednodušuje. Po dobu čerpání dovolené 
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zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši prů-
měrného výdělku. Dovolená tak představuje nejenom ná-
rok na pracovní volno, které je prvotní, ale také nárok peně-
žitý. Postup při výpočtu průměrného výdělku upravuje 
ustanovení § 351 až 362 zák. práce. Po dobu čerpání dovo-
lené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši 
zjištěné v souladu se shora uvedenými ustanoveními. Mož-
nost poskytovat náhradu mzdy nebo platu některým za-
městnancům ve výši průměrného výdělku odpovídajícího 
průměrné délce směny se ruší jako nadbytečná.

Novinkou však je ustanovení § 222a zák. práce. V některých 
členských státech EU musejí zaměstnavatelé platit částky 
odpovídající náhradě mzdy za dovolenou do příslušné po-
kladny, ze které je pak přímo zaměstnancům náhrada mzdy 
za dovolenou poskytována. Tuto povinnost mají i české fir-
my, pokud vysílají zaměstnance k  výkonu práce v  rámci 
nadnárodního poskytování služeb do těchto členských stá-
tů. V  případě, že by náš zaměstnavatel částku nezaplatil, 
vystavuje se uložení pokuty. Vedle povinnosti platit částku 
odpovídající náhradě mzdy za dovolenou v jiném členském 
státě je zaměstnavatel povinen poskytovat náhradu mzdy 
za dovolenou přímo zaměstnancům, kteří čerpají dovole-
nou. Zaměstnavatel tak zaměstnancům poskytuje náhradu 
za dovolenou 2x a zaměstnanci obdrží za dobu čerpání do-
volené náhradu také 2x. Takovou duplicitu navržené usta-
novení odstraňuje tím, že náhrada mzdy za dovolenou 
podle zákoníku práce zaměstnanci nepřísluší v  rozsahu, 
ve kterém mu tato náhrada přísluší podle právních předpi-
sů členského státu, do něhož byl zaměstnanec vyslán. Proto 
zákon výslovně stanoví, že zaměstnanci, který byl vyslán 
k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb 
do jiného členského státu Evropské unie, nepřísluší 

náhrada mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve kte-
rém mu náhrada za dovolenoupřísluší podle právních před-
pisů členského státu, do něhož byl vyslán.

Krácení dovolené

V rámci nové koncepce dovolené se krácení dovolené upra-
vuje pouze pro případ neomluveného zameškání směny za-
městnancem, a to odečtením počtu neomluveně zameška-
ných hodin ve směně od celkového počtu hodin připadajících 
zaměstnanci na jeho dovolenou v kalendářním roce. Dosa-
vadní postih zaměstnance za neomluvenou absenci mož-
ností krátit jeho dovolenou o 1 až 3 dny se snižuje na počet 
skutečně zameškaných hodin, a tím i zmírňuje. Neomluvené 
zameškání směn je porušením základních povinností za-
městnance a může být zaměstnavatelem postiženo i  jiným 
způsobem (např. rozvázáním pracovního poměru).

Přechodné ustanovení

Ze zcela pochopitelných důvodů se v přechodném ustano-
vení zákona č. 285/2020 Sb. pod bodem 2 stanoví, že právo 
na dovolenou, které vzniklo přede dnem 1. ledna 2021, jakož 
i čerpání této dovolené se řídí ustanoveními zákoníku práce 
o dovolené ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2021. Ne-
vyčerpaná dovolená do konce roku 2020 podle dosavadní 
právní úpravy bude převedena v příslušném počtu dní dovo-
lené do roku 2021 a zde čerpána ve dnech, tak jako je tomu 
dosud. Protože podle § 348 odst. 1 písm. b) zák. práce se čer-
pání dovolené považuje za výkon práce, bude zaměstnanci 
čerpání převedené dovolené do roku 2021 započítáno jako 
odpracovaná doba v příslušném počtu hodin, které zaměst-
nanec čerpáním takové dovolené neodpracoval.

TIP NA SEMINÁŘ

Nová úprava dovolené – praktické příklady a cvičení (záznam webináře)

Lektor: JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Obsah:
   příklady výpočtů dovolené v hodinách od r. 2021, nové vzorce výpočtů
   porovnání příkladů výpočtů podle staré a nové právní úpravy
   příklady zápočtů překážek v práci (delší prac. neschopnosti apod.)
   praktické příklady zaokrouhlování    výkladové problémy
   změny délky pracovní doby v průběhu kal. roku,    dovolená čerpaná po mateřské dovolené,
   tzv. nadúvazková práce,    přečerpání dovolené a řešení důsledků, 
   dovolená uvolněných zastupitelů aj.    příklady krácení dovelené
   příklady a cvičení na dodatkovou dovolenou    dovolená v době svátku, převádění dovolené
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Objednat můžete na obchod.wolterskluwer.cz.
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Bezpečnost práce při používání zdvihacích 
zařízení
Ing. Ondřej Varta, Ph.D.
vedoucí úseku inspekce BOZP, Státní úřad inspekce práce

Ing. Jiří Kysela
metodik pro manipulaci s materiálem a skladování a vyhrazená zdvihací zařízení, Státní úřad inspekce práce

Manipulaci s břemeny různých tvarů a rozdílné hmotnosti pomocí zdvihacích zařízení, kterými 
mohou mostové nebo mobilní (automobilové) a hydraulické nakládací jeřáby, ale i používání pra-
covních plošin, dále stavebních výtahů apod. se z  pohledu možných rizik a  vzniku pracovních 
úrazů řadí mezi odvětví, která zaujímají po stavebnictví, lesnictví jedno z čelních míst.

Důvodem může být i skutečnost, že tyto manipulace a čin-
nosti se provádí po celý rok za různých klimatických podmí-
nek a  v  různých pracovních podmínkách. Tyto práce jsou 
nejen v  řadě případech fyzicky velmi náročné vyžadující 
zdravotní předpoklady, ale také například znalosti odbor-
né, předvídavost apod. Jsme toho názoru, že pro bezpečný 
provoz zdvihacích zařízení jsou zásadní kvalifikační před-
poklady, tj. rozsah kvalifikace stanovené právními předpisy 
a kvalifikační požadavky, tj. rozsah kvalifikace stanovené 
zaměstnavatelem, zejména v  návaznosti na provedenou 
analýzu rizik v rámci příslušné společnosti, a to s přihlédnu-
tím k průvodní dokumentaci dodané výrobcem (dodavate-
lem) příslušného zdvihacího zařízení. Zásadní tedy je, aby 
školený zaměstnanec prokázal dovedností v  ovládání 
konkrétního zdvihacího zařízení.

Školení jeřábníků, vazačů (signalistů) 
a obsluh zdvihacích zařízení
Povedeme-li diskuzi, jak je to se školením u zdvihacích zaří-
zení u zaměstnavatele, pak využijeme informace uvedené 
v  informačním systému Státního úřadu inspekce práce. 
Dále závěrečné zprávy k hlavnímu úkolu za rok 2019 zamě-
řený na problematiku zdvihacích zařízení, ale také i nedo-
statky zjištěné při kontrole příčin a  okolností pracovních 
úrazů například v  roce 2020, pak musíme konstatovat, že 
cca 25 % zaměstnanců ve výrobních provozech neprošlo 
školením bezpečnosti práce. Více jak 20 %, z  celkové evi-
dence pracovních úrazů, dochází u zaměstnanců, kdy délka 
pracovního zařazení je cca 1 až 3 měsíce. Dále zaznamená-
váme zvýšenou pracovní úrazovost u zaměstnanců ve vě-
kové skupině cca 40 let, kdy zpravidla dochází ke změně 
zaměstnání a  nový zaměstnavatel již ve školení není tak 
pečlivý tzn. zaměstnanci maximálně důvěřuje. Zaměstnava-
tel tedy přepokládá, že zaměstnanec bezpečnosti práce 
zná. Ano zná, ale z předcházejícího pracoviště, nikoliv z no-
vých pracovních podmínek.

V  zásadě je třeba říct, že závěrečné zprávy (rok 2017 až 
2019) k hlavnímu úkolu u zdvihacích zařízení v částí školení, 
ale i průběžné hodnocení roku 2020 dlouhodobě potvrzují 
vážné nedostatky v této oblasti. Státní úřad inspekce práce 
na tyto nedostatky například na odborných seminářích za-
měřené na zdvihací zařízení a  činnost revizních techniků 
zdvihacích zařízení nebo v odborných článcích poukazuje.

Konkrétně v rámci kontrolní činnosti byly v osnovách škole-
ní zjištěny tyto nedostatky:
	◗ nejsou uvedeny předpisy, podle kterých byl zaměstna-

nec seznámen se svými povinnostmi vyplývajícími napří-
klad ze zákoníku práce, dále ze zákona č. 309/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 101/ 
/2005 Sb. atd.,

	◗ v  řadě případech osnovy postrádají interní směrnice 
vztahující se k bezpečnosti práce a bezpečnému provo-
zu technických zařízení,

	◗ v osnově školení jeřábníků a vazačů je i uveden zákon  
č. 362/2006 Sb., jako zákoník práce nebo i neplatný zá-
koník práce č. 65/1965 Sb., dále nebylo výjimkou uvede-
ní v místních předpisech IBP místo OIP, ale i nařízení vlá-
dy č. 162/2002 Sb. kterým se stanoví ochranné opatření 
na dovoz cukru do České republiky,

	◗ zaměstnanci nejsou seznámeni s  návody na obsluhu 
konkrétního zdvihacích zařízení včetně používaných 
prostředků pro zavěšení a uchopení břemen,

	◗ nejčastějším nedostatkem je neuvedení v osnově škole-
ní jeřábníků, pro jaký konkrétní typ jeřábu byl jeřábník 
vyškolen.

U zaměstnavatelů převládá také i názor, že předložením do-
kladu jeřábníka nebo vazače automaticky problematiku nový 
zaměstnanec ovládá a vše zná, takže zaměstnavatel nemá dal-
ší povinnost v oblasti bezpečnosti práce vztahující se k vyko-
návané práce a k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do 
styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána (§ 103 
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zákoníku práce). Tyto nedostatky jsou, jak u  mostových, tak 
i mobilních jeřábů a pracovních plošin. Velmi vážné nedostat-
ky však převládají v případě vypůjčených zdvihacích zařízení 
například mobilního jeřábu nebo pojízdné zdvihací pracovní 
plošiny, kde obsluhy nejsou proškoleny z  konkrétního typu. 
Jsme také toho názoru, že praktická část školení by měla tvořit 
více jak 75 % školícího času, a to proto, že řada školených za-
městnanců již nedisponuje základními technickými znalostmi 
a o bezpečnosti práce technických zařízení má zpravidla jen 
velmi malé povědomí.

Volba, označení, kontroly, skladování 
a vedení dokumentace u prostředků pro 
vázání, zavěšení a uchopení břemene, 
které podléhají evidenci a kontrolám 
technického stavu

Řada zaměstnavatelů v oblasti vázacích prostředků nesta-
novuje termíny kontrol vázacích prostředků s ohledem na 
četnost používání a na prostředí, ve kterém jsou používány. 
Velmi vážná zjištění jsou v případech, kdy zaměstnavatelé 
se domnívají, že pokud zaměstnanec předloží vazačský 
průkaz, který nabyl v  předchozím zaměstnání například 
méně jak rok starým záznamem od revizního technika zdvi-
hacích zařízení o absolvování školení vazače břemen, takže 
tomuto zaměstnanci nemusí zajistit tzv. nové školení ve 

způsobech vázání břemen. Kontrolní činnost prokázala, že 
zaměstnavatelé zpravidla neví nebo nechtějí vědět, že ško-
lení by mělo obsahovat informace o konkrétních vázacích 
prostředcích používaných u  daného zaměstnavatele, dále 
seznámení s konkrétním systémem bezpečné práce a další-
mi pracovními postupy konkrétního pracoviště. Kontrolou 
bylo také i zjištěno, že zejména na staveništích, ale i ve vý-
robních provozech se používají řetězy s velmi poškozenými 
články, dále ocelová lana s poškozenými záplety a viditelně 
poškozené textilní vázací popruhy.

Konkrétně byly zjištěny u prostředků pro vázání, zavěšová-
ní a uchopení břemen například tyto nedostatky:
	◗ zaměstnavatelé v řadě případů nemají k dispozici návo-

dy výrobce k používání prostředků pro vázání, zavěšení 
a uchopení břemen tzn. při nákupu je prodejce nepředá 
a provozovatelé je v zásadě ani nepožadují,

	◗ prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemene 
nebyly označeny tak, aby bylo možné určit charakteristi-
ky podstatné pro jejich bezpečné použití (např. nosnos-
tí) a nebyly pravidelně kontrolovány dle provozní doku-
mentace,

	◗ prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemene 
nebyly skladovány tak, aby nedošlo k jejich poškození,

	◗ háky řetězů nebyly vybaveny bezpečnostní pojistkou, 
i když bylo patrné, že touto pojistkou byly od výrobce 
vybaveny.

Přehled pracovní úrazovost v oblasti zdvihacích zařízení za rok 2018 až I. pol. 2020

Zdroj úrazu   Druh úrazu  
Jeřáby a jiná zdvihadla Smrtelné Závažné Ostatní
rok 2018 1 7 19
rok 2019 1 3 13
I. pololetí roku 2019 0 2 6
I. pololetí roku 2020 0 1 4

Zdroj úrazu   Druh úrazu  

Závěsné prostředky, uchopující a různé manipulační 
 prostředky (včetně lan, řetězů, háků apod.)

Smrtelné Závažné Ostatní

rok 2018 1 1 89
rok 2019 0 2 66
I. pololetí roku 2019 0 1 28
I. pololetí roku 2020 0 1 34

Zdroj úrazu   Druh úrazu  
Břemena zavěšená na zvedacím zařízení, jeřábu Smrtelné Závažné Ostatní
rok 2018 0 4 110
rok 2019 0 8 164
I. pololetí roku 2019 0 4             87
I. pololetí roku 2020 1 1 62
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Charakteristické příčiny vzniku pracovních úrazů v  oblasti 
bezpečnosti práce při provozu zdvihacích zařízení jsou, dle 
informačního systému Státního úřadu inspekce práce, ve 
sledovaném období tyto:
	◗ nízká úroveň školení zejména však nedostatečná prak-

tická příprava ve vztahu ke konkrétnímu zdvihacímu 
zařízení, a to v návaznosti na povinnosti stanovené ná-
vodem výrobce,

	◗ neprovádění kontrol vázacích a uchopovacích prostřed-
ků dle návodu výrobce, dále v  řadě případech je zde 
i absence konkrétních návodů výrobce, a  tudíž i nese-
známení se správným používáním,

	◗ v systému bezpečné práce (čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1) ne-
byly uvedeny zakázané manipulace jeřábníků a vazačů, 
dále také v řadě případech není řešeno označení vazačů 
při skupinovém vázání, tzn. tam, kde se pohybují více 
jak dva vazači, a to jak na staveništích, tak i ve výrobních 
provozech.

	◗ Příklady smrtelných pracovních 
úrazů u zdvihacích zařízení

Základní informace – manipulace 
s břemenem

V  areálu stavby bylo nutné provést manipulaci (skládání) 
stavebního materiálu z nákladního vozidla a jeho následné 
složení do určeného prostoru. Práce byla prováděna za po-
moci hydraulického nakládacího jeřábu instalovaného na 
nákladním vozidle (nosnost max. 2080 kg) se závěsným 
prostředkem pod názvem „EURO ZÁVĚS“.

Při manipulaci s předposlední paletou tvárnic došlo, ve chvíli, 
kdy se poškozený vyskytoval v její blízkosti, k pádu palety ze 
závěsného prostředku na poškozeného, čímž mu byla, v dů-
sledku utrpěných zranění, způsobena okamžitá smrt.

Zjištění:
	◗ pro zabezpečení svých aktivit neprovozuje společnost 

žádné vlastní zdvihací zařízení a nemá žádné vlastní je-
řábníky ani vazače. Dále hydraulický nakládací jeřáb, při 
jehož provozu došlo k pracovnímu úrazu, byl ve vlast-
nictví jiného subjektu;

	◗ problematika BOZP, včetně školení BOZP, nebyla ve spo-
lečnosti řešena způsobem. Jak bylo zjištěno převládal 
názor, že problematiku BOZP tzn. školení není nutné řešit, 
protože společnost tvoří pouze dva zaměstnanci. Z hle-
diska jednotlivých staveb, byly povinnosti BOZP vždy 
předány aktuálnímu subdodavateli a tento si pak proble-
matiku BOZP řešil po své linii. Jediným školením, které 
společnost zabezpečila, bylo pouze školení postiženého 
pro obsluhu zemního stroje a nákladního vozidla. V rámci 
kontroly příčin a  okolností pracovního úrazu nebylo 
předloženo žádné hodnocení rizik pro zaměstnavatelem 

prováděné činnosti, včetně stanovení opatření na ochra-
nu před jejich možným působením (§ 102 zákoníku prá-
ce). Tato společnost (kontrolovaná osoba) rovněž ne-
předložila žádnou dokumentaci o stanovení potřebných 
osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), 
minimálně v podobě vlastního seznamu pro poskytová-
ní OOPP (§ 104 zákoníku práce);

	◗ kontrolou bylo dále také zjištěno, že pro uvedenou práci 
nebyl, ze strany kontrolované osoby, pro kterou byl sta-
vební materiál určen, poškozený jakýmkoliv způsobem 
sjednán jako vazač, případně pomocník pro organizování 
nebo provádění, uvedených vazačských manipulací. Zá-
roveň bylo zjištěno, že kontrolovaným zaměstnavatelem 
(společností) nebyl určen žádný jiný vazač, který by měl, 
spolu s řidičem-jeřábníkem, provádět vázání břemen při 
prováděných manipulacích na uvedeném staveništi;

	◗ z hlediska oprávněnosti a odborné způsobilosti pro čin-
nosti, které oba zúčastnění prováděli, nebyly splněny po-
žadované podmínky, neboť jak bylo v průběhu kontroly 
zjištěno, nebyl žádný ze zúčastněných, včetně postižené-
ho, odborně vyškoleným vazačem, případně signalistou, 
oprávněným provádět vázání břemen, případně vykoná-
vat činnost signalisty při jeřábových manipulacích. Neby-
lo rovněž doloženo ani ověření zdravotní způsobilosti 
postiženého pro výkon uvedené činnosti vazače včetně 
seznámení s použitým zařízením.

Porušení související se smrtelným pracovním úrazem:
	◗ zaměstnavatel nedoložil, že provedl vyhodnocení rizik 

vyskytujících se v  podmínkách jím provozovaných 
činností. Zaměstnavatel rovněž nestanovil opatření 
před možnými riziky a vyskytujícími se v souvislosti s vý-
konem práce zaměstnanců kontrolované osoby, případ-
ně zaměstnanců jiných subjektů, pohybujících se na 
společných pracovištích, na nichž se vyskytují společně 
zaměstnanci kontrolované osoby a zaměstnanci jiných 
zaměstnavatelů, případně jiné osoby (§ 102 odst. 3, 4 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění poz-
dějších předpisů),

	◗ nedostatečná teoretická příprava při základním školení 
jeřábníka, zejména však absence praktického zácviku 
a přezkoušení praktických dovedností před zahájením 
výkonu činností jeřábníka. Zásadní pak byla skutečnost, 
že v souladu s povinnostmi jeřábníka nepřerušil provádění 
manipulací ve chvíli, kdy se v nebezpečném prostoru, vy-
mezeného možným dosahem padajícího, nebo vymrště-
ného břemene, případně vázacího prostředku, vyskytla 
nepovolaná osoba (§ 103 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů).

Základní informace – oprava jeřábové 
dráhy
Úkolem postiženého zaměstnance byla pracovní činnost 
spojená se zaměřováním a  vyrovnáním jeřábové dráhy 
v hale provozovny zaměstnavatele. Tuto práci prováděl ve 
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spolupráci s  jiným zaměstnancem, a  to na základě poža-
davku od přímého vedoucího.

Pracovní prostor lze charakterizovat jako řádně osvětlenou, 
přehlednou výrobní halu o rozměrech cca 150 x 20 m. Po 
celé délce haly vede u stěn jeřábová dráha pro mostový je-
řáb podepřená sloupy. V hale je několik mostových jeřábů 
s  tím, že pro výrobní činnost je používán pouze jeden 
mostový jeřáb z roku 1984 upravený na dálkové ovládání.

Zjištění:
	◗ v této hale pracovala na základě Smlouvy o dílo součas-

ně také podnikající fyzická osoba. Úkolem této podnika-
jící fyzické osoby bylo provádět svářečské práce dle při-
pravené výkresové dokumentace a také dle specifikace 
objednatele. Pro komplexní sestavení svařence musela 
tato podnikající fyzická osoba použít dálkově ovládaný 
mostový jeřáb objednatele. Při pojezdu jeřábu ve směru 
ke skladovací části haly došlo k najetí mostu jeřábu na 
postiženého zaměstnance a jeho následné přimáčknutí.

Porušení související se smrtelným pracovním úrazem:
	◗ zaměstnavatel postiženého zaměstnance neměl proka-

zatelně dohodnuty všechny informace nebo činnosti, 
které bude zajišťovat a provádět, a to ve smyslu čl. 4. 3. 1 
Smluvní používání jeřábu písm. c) ČSN ISO 12480-1 Je-
řáby – Bezpečné používání – část 1: Všeobecně,

	◗ zaměstnavatel postiženého zaměstnance nezajistil 
v hale při provádění prací na jeřábové dráze odstavení 
jeřábu, jak požaduje čl. 10. 2. 1 ČSN ISO 12480-1, neboť 
při provádění kontrol, údržby nebo jiných prací na jeřá-
bu je nutno jeřáb odstavit z provozu způsobem, který 
zajistí, že pracoviště bude bezpečné. Tím bylo porušeno 
ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., záko-
ník práce.

Další příčiny možného vzniku pracovních úrazu při pou-
žívání zdvihacích zařízení:
	◗ při rozjezdu mostového jeřábu se v kabině obsluhy ote-

vřelo nezajištěné okno a udeřilo jeřábníka do hlavy,
	◗ při vyvážení sloupové konstrukce portálovým jeřábem 

se vysmekl z  ruky jeřábový ovládač (kabelem spojený 
s jeřábem) a udeřil obsluhu do obličeje,

	◗ zaměstnanec manipuloval s materiálem zavěšeným na 
jeřábu (cca 150 kg) a snažil se usadit materiál do příprav-
ku. Při manipulaci došlo ke zhoupnutí materiálu a  do-
tyčný se snažil jednou rukou udržet břemeno a tím do-
šlo ke zhmoždění ramene levé ruky,

	◗ při přesunu pojízdného jeřábového ramene ke stroji do-
šlo k přiražení levé ruky mezi samotnou konstrukci jeřá-
bového ramene a  části stroje s  následkem vykloubení 
a pohmoždění malíčku levé ruky zaměstnance,

	◗ při seřizování koncového dorazu jeřábu došlo k přiraže-
ní ukazováčku levé ruky,

	◗ při manipulaci s jeřábem najel jeřábník do koše elektric-
ké zdvihací plošiny, kde zraněný byl přimáčknut k nosníku 

jeřábu, který byl v prostoru jeřábové dráhy nad svařova-
cím pracovištěm a komunikace – revizní práce na topení 
haly,

	◗ při vystupování z kabiny jeřábu došlo ke špatnému do-
šlápnutí a k pohmoždění kolene pravé dolní končetiny,

	◗ při neoprávněné manipulaci s  jeřábem došlo k  při-
skřípnutí levé horní končetiny,

	◗ při přeprava lopaty pomocí pásového rypadla, ovláda-
ného strojníkem při asistenci oběti a dalších dvou pra-
covníků. Aby nedošlo k poškození povrchu vozovky při 
přejezdu pásovým rypadlem, připravili pracovníci dvě 
řady pneumatik, aby nedošlo ke kontaktu s  asfaltem. 
Strojník použil lžíci bagru k převezení výkopové lžíce za 
hák. Vyčkal, až budou pracovníci mimo cestu a rozjel se 
na znamení. Zraněný si všiml špatně zarovnané pneu-
matiky a snažil se jí kopnutím dát do správné pozice. Při 
jízdě rypadla došlo k  trhnutí a  přepravovaná lžíce 
sklouzla na zem, těsně vedle zraněného a převalila se na 
něj – rozdrcení hrudníku (smrtelný pracovní úraz).

Co lze očekávat v následujícím období 
z pohledu kontrolní činnosti v oblasti 
zdvihacích zařízení

Kontrolní činnost bude vycházet z  Plánu kontrol, dále 
z podnětů a kontroly příčin a okolností pracovního úrazu. 
Zásadní je však, že cílem kontrolní činnosti Státního úřa-
du inspekce práce, a to bez ohledu na pandemií apod., je 
snaha o prevenci a osvětu, a takto je vhodné i vnímat naší 
kontrolní činnost ve smyslu zákona č. 251/2005 Sb., o  in-
spekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétně:

V návaznosti na vývoj v oblasti pracovních úrazů u zdviha-
cích zařízení a kontrolních zjištění lze tedy předpokládat, že 
v následujícím období se inspektoři pro vyhrazená technic-
ká zařízení - zdvihací zařízení zaměří na bezpečnost práce 
v oblasti provozu zdvihacích zařízení, a to bez rozdílu nos-
nosti například ve strojírenství, hutnictví atd. Dále v rámci 
kontrolní činnosti se zaměříme na technický stav zdviha-
cích zařízení, dále dodržování návodů výrobce a místních 
provozních bezpečnostních předpisů, provádění předepsa-
ných kontrolních úkonů a vedení předepsané dokumenta-
ce například u výtahů v ubytovacích zařízeních, nákladních 
výtahů v obchodních centrech, skladových objektech, ale 
i  u  jeřábových zakladačů, zdvihacích zařízení bez rozdílu 
nosnosti a způsobu použití, dále prostředků pro vázání, za-
věšení a uchopení břemene včetně speciálních zařízení.

Záměrem je tedy ověřit, jak právnické a podnikající fyzické 
osoby dodržují povinnosti provozovatelů vyplývající z práv-
ních a ostatních předpisů pro tato technická zařízení, a dále 
rovněž vyjasnit odpovědnost za jejich bezpečný provoz. 
Zdůrazňujeme, že cílem preventivní kontrolní činnosti je 
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přispět k  větší bezpečnosti zaměstnanců pracujících na 
těchto zařízeních, stejně jako zaměstnanců a dalších osob 
na jeřábových manipulacích nezúčastněných, avšak jejich 
provozem dotčených.

Kontroly budou zejména zaměřeny na tyto oblasti:
	◗ osnova školení,
	◗ teoretická a  praktická příprava obsluhy jeřábu, vazačů 

(signalistů), pracovních plošin apod.,
	◗ organizace práce (stanovení bezpečných pracovních 

postupů v místních provozních bezpečnostních předpi-
sech tzn. systém bezpečné práce),

	◗ vyhledávání konkrétních rizik, jejich vyhodnocení a při-
jímání opatření k jejich odstranění,

	◗ přidělení a používání osobních ochranných pracovních 
prostředků.

Kde získat další informace například 
k bezpečnosti práce, bezpečnému 
provozu technických zařízení
Řada užitečných informací je dostupná na webových strán-
kách Ministerstva práce a  sociálních věcí (www.mpsv.cz), 
dále Státního úřadu inspekce práce (www.suip.cz), Technic-
ké inspekce ČR (www.ticr.eu). Další informace v oblasti bez-
pečnosti práce jsou také i  uvedeny na oborovém portálu 
BOZPinfo.cz.

Doporučujeme také, a to vzhledem k aktuální situaci, sledo-
vat průběžně aktualizované informace na webu Minister-
stva práce a sociálních věcí, dále Ministerstva zdravotnictví 
a Úřadu vlády ČR.

Povinnost absolvovat preventivní 
lékařské prohlídky

?   Jsme  příspěvková  organizace.  V  poslední 
době  se  setkáváme  s  problémem,  kdy  zaměst-
nanci  nám  odmítají  absolvovat  periodické  pro-
hlídky  z  obavy  ze  současné  situace  (Covid-19). 
Jak  máme  postupovat?  Máme  nějaké  zákonné 
prostředky, jak „donutit“ tyto prohlídky absolvo-
vat?  Mohou  vůbec  nadále  pracovat  bez  platné 
zdravotní prohlídky (jedná se i o kategorie riziko-
vé, druhé a třetí)?

ODPOVĚĎ
V souladu s § 103 odst. 1 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstna-
vatel povinen sdělit zaměstnancům, u kterého poskytova-
tele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pra-
covnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým 
pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím 
s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit za-
městnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám  
a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními 
předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví. A dále v souladu s § 106 odst. 4 písm. b) 
zákoníku práce je zaměstnanec povinen podrobit se pra-
covnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním 
stanoveným zvláštními právními předpisy

na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D. 

Pozbytí zdravotní způsobilosti  
a možná řešení 

?   Náš zaměstnanec je více než rok v pracovní 
neschopnosti,  která  nesouvisí  s  výkonem  jeho 
práce. Je bohužel čím dál tím zřetelnější, že se do 
práce už nebude moci vrátit a bude mu s nenulo-
vou pravděpodobností přiznán invalidní důchod. 
Na jaké možné scénáře bychom se měli (jako za-
městnavatel) v souvislosti s uzavřeným pracov-
ním poměrem připravit a  jak při nich máme po-
stupovat?

ODPOVĚĎ
To, zdali zdravotní stav zaměstnance bude, nebo nebude 
po skončení jeho dočasné pracovní neschopnosti umož-
ňovat další výkon práce, musí posoudit poskytovatel pra-
covnělékařských služeb zaměstnavatele, a to v rámci mi-
mořádné lékařské prohlídky, na kterou musí zaměstnavatel 
zaměstnance po skončení zmíněné překážky v práci po-
slat. Pokud se potvrdí předpoklad zaměstnavatele, pak 
poskytovatel pracovnělékařských služeb vydá lékařský 
posudek s posudkovým závěrem v tom smyslu, že zaměst-
nanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost a že to 
není v příčinné souvislosti s pracovním úrazem, nebo ne-
mocí z povolání.
Takový posudkový závěr povede k úvaze zaměstnavatele 
buď o převedení zaměstnance na jinou vhodnou práci dle 
ustanovení § 41 odst. 1 písm. a) zákoníku práce, nebo k roz-
vázání pracovního poměru (výpovědí, případně dohodou) 
z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. e) zákoníku 
práce, aniž by zaměstnanci vzniklo právo na odstupné.

na dotaz odpověděl JUDr. Petr Bukovjan
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Kateřina Hrubá
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Muskuloskeletální poruchy související s prací jsou u pracovníků v Evropě velmi časté. Jistě také 
proto kampaň Zdravé pracoviště na období 2020–2022 pořádaná agenturou EU-OSHA bude ten-
tokrát pod názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“, jejíž vyhlášení je plánováno 
na říjen 2020.

Hlavním zdravotním problémem souvisejícím s  prací jsou 
bolesti zad, na nichž se významnou měrou podílí ruční ma-
nipulace s břemeny. Jak uvádí Evropská agentura pro BOZP 
v  informačních materiálech a vyplývá to také ze směrnice 
Rady 90/269/EHS, u  ruční manipulace s  břemeny působí 
několik faktorů, které ji činí nebezpečnou, a  proto zvyšují 
možnost zranění. Zvláště u  poškození páteře souvisí tyto 
faktory se čtyřmi aspekty ruční manipulace s břemeny: bře-
meno  – je příliš těžké, velké, obtížně uchopitelné, vratké 
apod., úkol – například příliš namáhavý, vyžaduje nepřiro-
zené držení těla nebo pohyby, opakovanou manipulaci; 
prostředí  – nedostatečný prostor, nevyhovující teplota, 
podlaha nebo pracovní povrch jsou nerovné a zahrnují ma-
nipulaci s břemenem na různých úrovních a  individuální 
faktory – nedostatečná praxe, odborná příprava, zaškolení 
a  zácvik nebo tělesné rozměry a  způsobilost, např. výška, 
váha a síla, nevhodné oblečení či obuv, dřívější obtíže páte-
ře apod.

Podmínky ruční manipulace s břemenem musí být součástí 
směrnice BOZP u  zaměstnavatele, se kterou zaměstnanci 
musí být prokazatelně seznámeni. Zaměstnanci musí pou-
žívat správné manipulační techniky, před zahájením práce 
musí být seznámeni, pokud možno, s  přesnými údaji 
o hmotnosti a vlastnostech břemene, o umístění jeho těžiš-
tě, nejtěžší straně břemene, o  jeho správném uchopení 
a zacházení s břemenem a s rizikem, jemuž mohou být vy-
staveni při nesprávné manipulaci.

U nás se problematikou manipulace s břemeny zabývá § 28 
až 30 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Podle definice uvedené v § 28 nařízení vlády se ruční mani-
pulací s břemenem rozumí přepravování nebo nošení břemene 
jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, 
pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při 
kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergo-
nomických podmínek může dojít k  poškození páteře zaměst-
nance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za 
ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přená-
šení živého břemene.

Dále se zde hovoří o pracovních postupech, které musí být 
používány při ruční manipulaci s břemeny, aby se předchá-
zelo úrazům způsobeným zejména přiražením břemene, 
jeho vysmeknutím, uklouznutím, zakopnutím při manipu-
laci s břemenem apod. Jsou zde uvedeny přípustné hygie-
nické limity pro hmotnost ručně manipulovaného bře-
mene při občasném zvedání a přenášení (u mužů je to 
při občasném zvedání a přenášení 50 kg, při častém zvedá-
ní a přenášení 30 kg; u žen při občasném zvedání a přená-
šení 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg). Průměr-
ný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní 
hmotnost ručně manipulovaných břemen v  průměrné  
osmihodinové směně mužem je 10 000 kg, ženou 6 500 kg.

Výše uvedené hygienické limity pro hmotnost břemen se 
vztahují na situace, kdy s břemenem manipuluje jedna oso-
ba. Jestliže s  břemenem manipuluje více osob, je třeba 
hmotnost vycházející na jednu osobu rozpočítat podle je-
jich počtu.

Ve vyhlášce č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a praco-
vištích, jsou uvedeny hygienické limity spojené s ruční ma-
nipulací s břemenem pro těhotné zaměstnankyně, zaměst-
nankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu 
a mladistvé.

Zaměstnanci často tahají nebo tlačí těžké náklady na vozí-
ku. Setkala jsem se s  případem řidiče  – zaměstnance do-
pravní firmy, jehož zaměstnavatel nutí, aby zboží, které 
vozí, skládal a nakládal, jak u dodavatele, tak odběratele. Se 
zbožím manipuluje i  prostřednictvím vozíků a  palet, za 
směnu mu projde rukama podle jeho odhadu až 70 tun 
a domnívá se, že je zde překračován hygienický limit. Už po-
ciťuje zdravotní potíže – bolí ho záda, ramena, klouby a po-
dobně se cítí i  jeho kolegové. Když si stěžovali nadřízené-
mu, tak stížnost byla zamítnuta, že prý limit překročen není.

Přípustný hygienický limit pro tlačné a tažné síly při mani-
pulaci s  břemenem pomocí jednoduchého bezmotorové-
ho prostředku je pro muže tlačné 310 N a tažné 280 N, 
pro ženy tlačné 250 N a  tažné 220 N. Tato informace 
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pracovníkům, kteří manipulují s  břemeny, mnoho neřekne, 
proto se ptají, kolik kilogramů mohou na vozíku tahat nebo 
tlačit. Může se to orientačně zjistit tak, že se použije mincíř 
a zjištěná hodnota se přepočte na newtony (10 N = 1,0197 kg).

Jak má tedy zaměstnavatel ve výše uvedeném případě po-
stupovat?

Především musí se zaměstnanci komunikovat, ať už osob-
ně, nebo například prostřednictvím jejich zástupce pro ob-
last BOZP. Zaměstnanci musí absolvovat školení BOZP a být 
informováni o tom, do jaké kategorie byla jimi vykonávaná 
práce zařazena.

Zaměstnavatel buď sám, nebo prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik vyhod-
notí rizika, což lze různými metodami. Lze hodnotit celko-
vou ergonomickou úroveň pracovního místa například po-
mocí checklistu nebo dotazníku. Ergonomické checklisty 
a nové metody práce při hodnocení ergonomických rizik, 
které zahrnují i ruční manipulaci s břemeny, vydal například 
Státní zdravotní ústav.

Na základě vyhodnocení rizik je v  případě potřeby nutné 
maximálně snížit zátěž, například využitím elektrického 
nebo mechanického manipulačního zařízení, jako jsou do-
pravníky, vysokozdvižné vozíky nebo zdviháky.

V případě „našeho“ řidiče jde o  fyzickou zátěž, jejíž hlavní 
součástí je manipulace s  břemeny. Podle § 7 zákona  
č. 309/2006 Sb., jestliže se na pracovištích zaměstnavatele 
vyskytují rizikové faktory, ke kterým fyzická zátěž patří, je 
zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného 
odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, mě-
řením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, 
aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší 
rozumně dosažitelnou míru.

Pokud dojde k  překročení hygienických limitů, musí být 
práce přerušována bezpečnostními přestávkami v  trvání  
5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu 
práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo za-
městnanců.

I v případě, kdy nebudou překročeny hygienické limity, se 
mohou vyskytnout další faktory, které manipulaci znesnad-
ňují – špatné úchopové možnosti, výška nebo dálka, na ja-
kou se břemena přenášejí, četnost manipulace.

Hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břeme-
nem zahrnuje také posouzení vynakládaného energetické-
ho výdeje. Hygienické limity energetického výdeje při ruční 
manipulaci s břemeny pro muže a ženy jsou upraveny v pří-
loze č. 5 k  nařízení vlády č. 361/2007 Sb., části A, tabulce  
č. 1. Nejčastěji používanou metodou, jak měřit energetický 
výdej, je celosměnové monitorování srdeční frekvence, což 

je potřeba změřit u více pracovníků. Hygienické limity hod-
not srdeční frekvence při práci s  celkovou fyzickou zátěží 
jsou v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., části A, 
tabulce č. 4.

U manipulace pomocí manipulačních vozíků se musí také 
zohledňovat faktory jako podmínky manipulace, napří-
klad jestli pracovník vozík tlačí do kopce, typ vozíku nebo 
povrch.

Důležitá je také samozřejmě pracovní poloha, která může 
být přijatelná, podmíněně přijatelná nebo nepřijatelná. Prů-
měrný hygienický limit pro dobu práce v jednotlivých nepři-
jatelných pracovních polohách a v jednotlivých podmíněně 
přijatelných pracovních polohách v průměrné osmihodino-
vé směně stanovuje § 27 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.  
Hodnocení doby trvání jednotlivých nepřijatelných pra-
covních poloh a podmíněně přijatelných pracovních po-
loh se provádí podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, části C, 
obrázků č. 1 až 4.

Práce spojená se zaujímáním podmíněně přijatelných 
a  nepřijatelných pracovních poloh po dobu překračující 
stanovené hygienické limity musí být rovněž přerušována 
bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po ka-
ždých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí 
být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. Za nej-
vhodnější pracovní polohu se považuje střídání práce ve 
stoje a práce v sedě.

Také musí být dodrženy hygienické limity lokální svalové 
zátěže, tzn. zátěže malých svalových skupin při výkonu 
práce končetinami, kterou upravuje § 25 nařízení vlády  
č. 361/2007 Sb. Měření a hodnocení lokální svalové zátěže 
je upraveno v příloze č. 5 části B k tomuto nařízení vlády.

Podle § 38 zákona č. 258/2000 Sb., kde se hovoří o měření 
a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo 
čtvrté kategorie nebo změn zařazení prací do těchto kate-
gorií, nyní nově pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo 
pracovní poloha může zaměstnavatel zařadit práce do 
druhé kategorie též na základě odborného hodnocení 
provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru 
fyziologie práce podle § 83a odst. 1 písm. i) tohoto záko-
na. Protokol o odborném hodnocení musí obsahovat úda-
je o charakteru práce, místu výkonu práce, době výkonu 
práce, směnnosti, informace o manipulovaném materiálu, 
režimu práce, přestávkách na jídlo a  oddech v  průběhu 
konání práce, používaném nářadí, pohlaví zaměstnanců 
a jejich rotaci na jednotlivých pracovních pozicích a foto-
dokumentaci vztahující se k pracovnímu prostředí, pokud 
byla pořízena.

Pokud se zaměstnanec domnívá, podobně jako v uvede-
ném případu, že při ruční manipulaci s  břemeny nejsou 
dodržovány přípustné hygienické limity a ve firmě s ním 
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nekomunikují, může se obrátit na krajskou hygienickou 
stanici místně příslušnou podle sídla firmy, případně na ob-
lastní inspektorát práce.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
	◗ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

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

znění pozdějších předpisů.
	◗ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

pozdějších předpisů.

	◗ Směrnice Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční 
manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození 
páteře, pro zaměstnance (čtvrtá samostatná směrnice ve smyslu 
čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

POUŽITÁ LITERATURA:
	◗ Factsheet č. 73 EU-OSHA – Nebezpečí a rizika spojená s ruční 

manipulací s břemeny na pracovišti.

Zahájení evropské kampaně  
„Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“

Hana Hlavičková
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací zlepšuje životy pracovníků a z ekono-
mického hlediska se vyplatí. Evropská agentura pro bezpečnost a  ochranu zdraví při práci  
(EU-OSHA) připravila na období 2020−2022 další ze svých kampaní, tentokrát zaměřenou na 
muskuloskeletální poruchy související s prací.

Nová kampaň má název Zdravé pracoviště si posvítí na fy-
zickou zátěž. Téma bylo zvoleno proto, že miliony pracovní-
ků v celé Evropské unii trpí muskuloskeletálními poruchami 
souvisejícími s prací. Podle údajů z šestého průzkumu pra-
covních podmínek v Evropě si na muskuloskeletální poru-
chy stěžují přibližně tři z pěti pracovníků v Evropské unii.

Muskuloskeletální poruchy poškozují kvalitu života lidí a jsou 
jednou z hlavních příčin pracovní neschopnosti a předčasné-
ho odchodu do důchodu, což má negativní dopad na podniky 
a  hospodářství. Navzdory značnému úsilí jim předcházet 
představují muskuloskeletální poruchy související s prací i na-
dále nejčastější zdravotní problém související s prací v Evropě.

Správným přístupem lze těmto muskuloskeletálním po-
ruchám předcházet. Řešení muskuloskeletálních poruch 
nejen chrání jednotlivé pracovníky, ale také zlepšuje kon-
kurenceschopnost podniků tím, že snižuje nepřítomnost 
z  důvodu nemoci a  zvyšuje produktivitu a  rovněž snižuje 
zátěž pro vnitrostátní systémy zdravotní péče.

Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni zajistit, aby rizika 
na pracovišti byla řádně hodnocena a řízena, a je třeba, aby 
si uvědomili nutnost převzít vedení v preventivním přístu-
pu k řešení muskuloskeletálních poruch. Účinné hodnocení 

rizik a prevence vyžadují, aby zaměstnavatelé i zaměstnan-
ci byli dobře informováni a vyškoleni.

Je důležité vybízet zaměstnance k tomu, aby o muskulos-
keletálních poruchách hovořili otevřeně a co nejdříve. Po-
kud zaměstnancům nevadí hovořit o svém fyzickém zdraví, 
s větší pravděpodobností se o sebe budou starat a vyhleda-
jí včasnou podporu a léčbu.

Cíle kampaně

1. Zvyšovat povědomí o  muskuloskeletálních poruchách 
souvisejících s prací.

2. Podporovat hodnocení rizik a přístup k řešení muskulo-
skeletálních poruch.

3. Prokázat, že muskuloskeletální poruchy představují pro-
blém pro každého – ve všech typech pracovišť a odvět-
ví.

4. Zlepšit znalost nových a nově vznikajících rizik souvise-
jících s muskuloskeletálními poruchami.

5. Zdůraznit potřebu opětovného začlenění a udržení pra-
covníků s chronickými muskuloskeletálními poruchami 
a způsob, jak toho lze dosáhnout.

6. Podporovat výměnu informací a osvědčených postupů 
mezi příslušnými zúčastněnými stranami.
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Kdo se může kampaně zúčastnit

K účasti v kampani jsou vybízeny všechny zainteresované 
osoby nebo organizace – na evropské i vnitrostátní úrovni, 
jakékoli velikosti a z kteréhokoli odvětví, zejména:
	◗ zaměstnavatelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci a zá-

stupci BOZP ve veřejném i soukromém sektoru,
	◗ kontaktní místa EU-OSHA a sociální partneři a jejich sítě,
	◗ výbory pro kolektivní vyjednávání,
	◗ tvůrci politik,
	◗ výzkumná společenství v oblasti BOZP,
	◗ inspektoráty práce a jejich sdružení,
	◗ společenství v oblasti veřejného zdraví,
	◗ odvětví vzdělávání (základní, střední, terciární a odbor-

né),
	◗ návrháři výrobků a průmysloví designéři,
	◗ sdělovací prostředky.

Jak se můžete zapojit

	◗ Zvyšováním povědomí prostřednictvím distribuce ma-
teriálů kampaně,

	◗ organizací pracovních setkání,
	◗ propagací nástrojů a  zdrojů k  řízení muskuloskeletál-

ních poruch souvisejících s prací,
	◗ sdílením osvědčených postupů pro prevenci,
	◗ účastí v soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampa-

ně Zdravé pracoviště,
	◗ účastí na evropských týdnech v říjnu 2021 a 2022,

	◗ tím, že se stanete oficiálním partnerem kampaně nebo 
jejím mediálním partnerem.

Důležitá data

	◗ Zahájení kampaně – říjen 2020
	◗ Evropské týdny BOZP – říjen 2020, 2021 a 2022
	◗ Akce zaměřená na sdílení správné praxe v rámci kampa-

ně Zdravé pracoviště – říjen 2021
	◗ Výsledky soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kam-

paně Zdravé pracoviště – duben 2022
	◗ Summit kampaně Zdravé pracoviště – listopad 2022

Myšlenkou této kampaně není jen zvýšit povědomí 
o  muskuloskeletálních poruchách souvisejících s  prací 
a o jejich negativním dopadu na postižené osoby, podniky 
a společnost, ale i podpořit společné úsilí o zajištění toho, 
že budou přijímána účinná preventivní opatření k  řešení 
muskuloskeletálních poruch.

Více informací: https://healthy-workplaces.eu/cs nebo na 
www.ceskyfocalpoint.cz/?page_id=25.

KNIŽNÍ TIP

Pracovnělékařské služby, 3. vydání
Jakub Tomšej
Toto třetí vydání reaguje na důležitá rozhodnutí soudů, ke kterým došlo od předchozího 
vydání. Text monografie je aktuální k datu 1. 1. 2020.
Ochrana zdraví při práci představuje jeden z  nejdůležitějších cílů pracovního práva. 
Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v  souvislosti se za-
jišťováním pracovnělékařských služeb. Nesplnění těchto povinností je v  některých 
případech trestáno přísnými sankcemi. Tato publikace detailně mapuje problematiku 
pracovnělékařských služeb a všech jejich pracovněprávních souvislostí, včetně úpravy 
skončení pracovního poměru. Publikace se zabývá i dalšími relevantními tématy, jako je 
například odpovědnost poskytovatele pracovnělékařských služeb, ochrana osobních 
údajů a oblast GDPR. Kniha obsahuje praktický výklad, který upozorňuje na slabá místa 
právní úpravy i  oblasti, v  nichž zaměstnavatelé a  poskytovatelé pracovnělékařských 
služeb často chybují. Je tak vhodná nejen pro právníky, ale i pro personalisty a lékaře, 
kteří se touto oblastí zabývají. Publikace rovněž upozorňuje na aktuální rozhodnutí 
soudů.

Cena: 250 Kč, 164 s., vazba brožovaná
Objednat můžete na obchod.wolterskluwer.cz.
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S autem do zaměstnání a na pracovní cesty

JUDr. Ladislav Jouza

Když je počasí, že by psa nevyhnal, sedá do aut daleko víc lidí než obvykle. Raději postojí v kolo-
nách, ale v  teple a  třeba při příjemné hudbě, než aby přešlapovali v  nečase na zastávce MHD. 
Jenomže i z pohodlnější jízdy se náhle může stát problém. Například když cestou nabouráte nebo 
vám auto zaparkované před firmou vykradou. A co když se vám něco stane s firemním autem na 
služební cestě? V celé řadě případů se totiž jedná o pracovní úrazy a potom platí výhodnější práv-
ní úprava.

Poškození auta na hlídaném 
nebo nehlídaném parkovišti

Zaměstnavatel zřídil v  areálu firmy parkoviště, které není 
hlídané. Odpovídá za případnou škodu na zaparkovaném 
vozidle?

Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu na 
věcech, které se obvykle nosí do zaměstnání a  které si 
zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo 
v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo 
obvyklém (§ 267 zák. práce). I když je automobil nejrozší-
řenějším dopravním prostředkem a  lidé s  ním dojíždějí 
do zaměstnání, není z legislativního pohledu považován 
za věc, která se „obvykle nosí do zaměstnání.“ Za osobní 
automobil, který zaměstnanec umístil v objektu zaměst-
navatele na nehlídaném parkovišti tak zaměstnavatel 
odpovídá pouze do částky 10 000 Kč, ledaže škodu na 
tomto automobilu způsobil jiný zaměstnanec zaměstna-
vatele (§ 268 odst. 2 zák. práce).

Zaměstnavatel by měl povinnost hradit celou škodu na vo-
zidle, pokud by ho převzal do zvláštní úschovy. Tím se mys-
lí hlídané parkoviště zřízené zaměstnavatelem pro tento 
účel. Zvláštní úschovou není parkoviště v areálu zaměstna-
vatele v  dohledu vrátného nebo hlídače. Pokud by však 
nadřízený zaměstnanec uložil vrátnému hlídat přesně urče-
ná auta, případně všechna zaparkovaná vozidla, jednalo by 
se o převzetí do zvláštní úschovy. Plnou výši škody by hradil 
zaměstnavatel i v případě, že by ji způsobil jiný zaměstna-
nec zaměstnavatele.

Souhlas zaměstnavatele

Zaměstnanec použil k  pracovní cestě vlastní auto, ale 
zaměstnavatel mu k  tomu nedal souhlas. Došlo k  do-
pravní nehodě a  ke škodě na vozidle. Nehodu zavinil 
zaměstnanec.

Zák. práce v ustanovení § 265 odst. 3 (obecná odpověd-
nost zaměstnavatele za náhradu škody) výslovně uvádí, 
že zaměstnavatel neodpovídá za škodu na dopravním 
prostředku, kterého použil zaměstnanec při plnění pra-
covních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho sou-
hlasu.

Vždy tedy jde o  pracovní cesty. Určil-li zaměstnavatel 
k  této cestě např. hromadný dopravní prostředek a  za-
městnanec použil – byť z vážných důvodů – svoje vozidlo 
a  došlo k  nehodě, zaměstnavatel žádnou odpovědnost 
nemá. Uplatní se uvedené ustanovení zákoníku práce. Po-
kud by nehodu zavinil někdo jiný, např. protijedoucí řidič, 
může poškozený svůj nárok uplatňovat na něm. Nevyslo-
vil-li zaměstnavatel souhlas s použitím vozidla k pracovní 
cestě, nemůže zaměstnanec uplatňovat nárok na náhradu 
věcné škody (škody na vozidle), neboť toto uplatnění za-
městnavatel předem vyloučil. Může však uplatňovat nárok 
na náhradu škody na zdraví, ke které došlo v důsledku pra-
covního úrazu. Zaměstnavatel musí mít pro tyto případy 
pojištění podle vyhlášky č. 125/1993 Sb. (tzv. zákonné po-
jištění zaměstnavatele).

Odmítnutí použití vozidla

Svůj souhlas či nesouhlas s použitím vozidla k pracovní ces-
tě může např. zaměstnavatel spojovat s existencí havarijní 
pojistky vozidla, s nezkušeností řidiče, bezpečností provo-
zu, povětrnostními podmínkami, technickým stavem vozi-
dla apod. Důvod nesouhlasu s  použitím vozidla nemusí 
však zaměstnanci sdělovat, jednoduše mu odmítne pode-
psat „cesťák na auto“.

Infarkt za volantem

Při služební cestě z Prahy do Brna řidič osobního auta pro-
dělal infarkt myokardu. Jedná se o pracovní úraz?
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To je jeden z mnoha případů vážného onemocnění (v práv-
ní mluvě úrazu) řidiče. I když se nejedná o řidiče z povolání, 
je nutno takový úraz při splnění zákonných podmínek po-
suzovat jako pracovní.

Podle soudní judikatury musí infarkt myokardu být důsled-
kem náhlého vypětí sil, velké námahy a  nezvyklého úsilí, 
kdy pracovní výkon přesahuje hranice obvyklé, každodenní 
vykonávané práce (např. práce v přesčasech).

Bezprostřední příčinou vyvolávající infarkt myokardu je 
psychické trauma (jednorázové zatížení při plnění zvlášť 
obtížných úkolů) nebo fyzické trauma (neobvyklé běžnému 
zatížení neodpovídající jednorázové vypětí sil). Konečné 
slovo při posuzování příčin úrazu má vždy lékař-znalec, kte-
rý musí určit souvislost mezi nadměrným zatížením a  in-
farktem.

Je-li infarkt lékařem potvrzen jako pracovní úraz, má za-
městnanec nárok na náhradu škody od zaměstnavatele. 
Jedná se např. o bolestné, náhradu mzdy spočívající v roz-
dílu mezi průměrným výdělkem a nemocenskými dávkami, 
případně náhradu ztížení společenského uplatnění (vyčís-
lení újmy v životě rodinném, sportovním, kulturním apod.) 
a úhradu rozdílu mezi výdělkem na dřívějším a novém pra-
covišti, pokud byl zaměstnanec převeden na jinou práci.

Úraz v garáži

Jede-li zaměstnanec na pracovní cestu vlastním vozidlem, 
začíná mu pracovní cesta okamžikem, kdy nasedl do tohoto 
dopravního prostředku. Má-li vlastní auto v garáži, cesta do 
ní není pracovní cestou, ale cestou do zaměstnání. Před vy-
jetím musí však řidič – v našem případě zaměstnanec, je-
doucí na pracovní cestu – vykonat některé nezbytné a nut-
né úkony. Jde např. o  zkontrolování stavu oleje, brzdové 
kapaliny, světel, ostřikovače, pneumatik apod.) Utrpěl-li by 
úraz při této činnosti, jde o úraz pracovní.

Tato skutečnost vychází z § 274 zák. práce, podle něhož v pří-
mé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřeb-
né k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné 
před počátkem práce nebo po jejím skončení.

Kýla jako pracovní úraz

Řidič nákladního vozidla nakládal břemeno větší váhy, a při-
tom si způsobil kýlu. Zaměstnavatel nechtěl uznat úraz jako 
pracovní, neboť zaměstnanec měl k tomu určitou predispozici.

Za pracovní úraz může být uznána kýla vzniklá v důsledku 
neobratného pohybu, při zdvihání nebo zachycení padají-
cích předmětů o větší váze nebo při skoku či vzepření. Do-
šlo-li při zvedání těžkého břemene nebo při namáhavé 

práci ke kýle, jedná se o pracovní úraz. Stejně se posuzuje 
i uskřípnuta již existující kýla, neboť predispozice zaměst-
nance podle soudní judikatury nerozhoduje.

Ke kýle může dojít i v důsledku přímého a značného úderu 
na břišní stěnu, např. tupým předmětem, kopnutím, ná-
razem břicha na volant (např. dopravní nehodou). Lékař 
v součinnosti d jinými důkazními prostředky musí proká-
zat a potvrdit mechanismus úrazu a souvislosti dané kýly 
s úrazem.

Jízda v autě není přesčas

Dobu, po kterou zaměstnanec na služební cestě neplní pra-
covní úkoly (nekoná práci) a nejde tedy o pracovní výkon, 
ale která spadá do jeho stanovené pracovní doby, je pře-
kážkou v  práci na straně zaměstnavatele (např. jízda do-
pravním prostředkem v  průběhu pracovní doby, čekání 
mezi spoji, zajišťování ubytování, obstarávání jízdenek 
apod.). Za takto zameškanou dobu náleží zaměstnanci ná-
hrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Za úkony a čas strávený na pracovní cestě mimo stano-
venou pracovní dobu, např. překonáváním vzdálenosti 
v  dopravním prostředku (např. řízení vlastního vozu), 
čekáním na spoj apod., mzda ani její náhrada nenáleží. 
Jestliže by však šlo o  výkon práce na pracovní cestě 
mimo stanovenou pracovní dobu nebo v  jejím průbě-
hu, náleží zaměstnanci mzda. Jestliže má tedy zaměst-
nanec např. pracovní dobu od 7 do 16 hodin a  vyjede 
z místa výkonu práce nazpět ve 14 hodin, náleží mu za 
dobu od 14 do 16 hodin náhrada mzdy ve výši průměr-
ného výdělku. Za dobu po 16. hodině do místa příjezdu 
v  bydlišti, mzda ani její náhrada nenáleží, neboť nešlo 
o výkon práce.

Bezpečnostní přestávky řidičů

Nařízení vlády č.  168/2002  Sb., stanoví způsob organizace 
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

K  zaměstnanci, který řídí dopravní prostředek a  který ne-
provozuje dopravu jako předmět své podnikatelské činnos-
ti (viz zákon č. 111/1994 Sb.), má zaměstnavatel podle naří-
zení vlády několik povinností:
	◗ zaměstnanec nesmí překročit maximální dobu říze-

ní, která činí 4,5 hodiny (za dobu řízení se považuje 
i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut),

	◗ po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení 
přerušeno bezpečnostní přestávkou v  trvání nej-
méně 30 minut, nenásledujeli nepřetržitý odpočinek 
mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek 
v týdnu,



32  www.praceamzda.cz bhp 10/2020

S autem do zaměstnání a na pracovní cestypracovní úrazy

	◗ bezpečnostní přestávka může být rozdělena do 
dvou částí v  trvání nejméně 15 minut zařazených do 
doby řízení,

	◗ během bezpečnostní přestávky nesmí řidič vykonávat 
žádnou jinou činnost vyplývající z jeho pracovních po-
vinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad,

	◗ bezpečnostní přestávky a  přestávky na jídlo a  od-
dech podle zák. práce se mohou slučovat a neposky-
tují se na začátku a na konci pracovní doby.

Řidiči a přestávky podle zákoníku práce

V praxi nastávají případy, kdy se bezpečnostní přestávka ři-
dičů kryje (je stanovena) s přestávkou v práci na jídlo a od-
dech podle zák. práce.

Při vymezování vztahu mezi přestávkou v práci podle § 89 zák. 
práce a přestávkou v práci podle uvedeného nařízení vlády je 
nutno vyjít zejména z  účelu příslušných ustanovení. Účelu 
bude dosaženo, i když obě přestávky budou slučovány.

Přestávky v  práci jsou charakterizovány jako přestávky 
na jídlo a oddech. Zaměstnavatel je musí za zákonem sta-
novených podmínek poskytnout, nejdéle po šesti hodi-
nách nepřetržité práce. Přestávky v práci mohou být po-
skytnuty i v době kratší, než je šest hodin nepřetržité práce.

Bezpečnostní přestávky znamenají pro řidiče přerušení 
řízení vozidla z  důvodu bezpečnosti práce nejméně na 
dobu 30 minut po čtyřech hodinách nepřetržité doby řízení.

Oproti přestávkám v práci se uplatňuje jiné, širší hledisko – 
bezpečnost a  ochrana zdraví zaměstnance i  ostatních 

uživatelů pozemních komunikací, případně přepravova-
ných osob. Tohoto účelu bude dosaženo, i  když obě pře-
stávky budou sloučeny. Bezpečnostní přestávka není to-
tiž určena na jídlo a  oddech, i  když ani tato nepracovní 
činnost není v jejím průběhu vyloučena, neboť řidič během 
této přestávky může vykonávat jen dozor na vozidlo a jeho 
náklad. Může však této přestávky rovněž využít na jídlo 
a  oddech. Bezpečnostní přestávku lze rovněž rozdělit na 
několik částí, z  nichž nejkratší musí trvat nepřetržitě ales-
poň 10 minut. I tato doba může být sloučena s kratšími pře-
stávkami poskytovanými podle § 89 zák. práce.

Případnému sloučení obou druhů přestávek nebrání ani 
gramatický výklad příslušných ustanovení citovaných před-
pisů.

Doba poskytnutí bezpečnostní přestávky na rozdíl od 
přestávky v práci je ovlivněna zahájením výkonu práce 
řidiče. Tento začátek se nemusí shodovat s počátkem pra-
covní doby u příslušného zaměstnavatele. Zahájení výkonu 
práce řidiče nemůže tento zaměstnanec ovlivnit. Zejména 
u řidičů městské hromadné dopravy s pevně stanoveným 
jízdním řádem je tato skutečnost rozhodující. V případě, že 
by bezpečnostní přestávka připadla na dobu přestávky 
v  práci, není možno postupovat jinak než obě přestávky 
sloučit.

Dojdeli za okolností uvedených výše ke sloučení obou 
přestávek v  rozsahu 30 minut nebo v  kratší době, za-
počítává se bezpečnostní přestávka do pracovní 
doby řidiče. Není vyloučeno ani započítávání většího 
počtu přestávek. To je však ovlivněno délkou nepřetrži-
té doby řízení vozidla a  pracovní dobou zaměstnance 
v příslušné směně.

PŘIPRAVUJEME www.obchod.wolterskluwer.cz

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan

Oblíbený praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů  
od 1. 1. 2021.

Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracov-
něprávních vztahů od vzniku pracovního poměru, přes jeho změny až ke skončení. Nezapomínají ani na pracovní 
dobu, dovolenou, oblast zaměstnanosti a ochranu osobních údajů. Každou kapitolou prolíná souvislost s kontrolní 
činností orgánů inspekce práce včetně možných postihů za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních 
předpisů. Publikace obsahuje řadu příkladů, aktuálních soudních rozhodnutí a upozornění na nejčastější pochybení.

Určena je nejen personalistům, ale každému, kdo se zabývá tématikou spojenou s pracovním právem.

Sledujte na obchod.wolterskluwer.cz.




