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HLAVA PÁTÁ
Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci
§ 132
Základní ustanovení
(1) Zamìstnavatel je povinen zajistit bezpeènost a ochranu zdraví zamìstnancù pøi práci s ohledem na rizika možného 
ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").
(2) Povinnost zamìstnavatele zajiš�ovat bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci se vztahuje na všechny osoby, které se s 
jeho vìdomím zdržují na jeho pracovištích.
(3) Za plnìní úkolù zamìstnavatele v péèi o bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci odpovídají vedoucí zamìstnanci 
zamìstnavatele na všech stupních øízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddìlitelnou 
souèástí jejich pracovních povinností.
(4) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zamìstnanci dvou a více zamìstnavatelù, jsou zamìstnavatelé povinni vzájemnì 
se písemnì informovat o rizicích a vzájemnì spolupracovat pøi zajiš�ování bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. 
Každý ze zamìstnavatelù je pøitom povinen
a) zajistit, aby jeho èinnosti a práce jeho zamìstnancù byly organizovány a provádìny tak, aby souèasnì byli chránìni 
také zamìstnanci dalšího zamìstnavatele, a
b) spolupracovat pøi zajištìní bezpeèného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostøedí pro všechny 
zamìstnance na pracovišti.
(5) Náklady spojené se zajiš�ováním bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci hradí zamìstnavatel.
§ 132a
Prevence rizik
(1) Zamìstnavatel je povinen vytváøet podmínky pro bezpeèné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostøedí 
vhodnou organizací bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a pøijímáním opatøení k prevenci rizik.
(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatøení vyplývající z právních a ostatních pøedpisù k zajištìní bezpeènosti a 
ochrany zdraví pøi práci a z opatøení zamìstnavatele, která mají za cíl pøedcházet rizikùm, odstraòovat je nebo 
minimalizovat pùsobení neodstranitelných rizik.
(3) Zamìstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjiš�ovat jejich pøíèiny a zdroje a pøijímat opatøení k jejich odstranìní. K 
tomu je povinen pravidelnì kontrolovat úroveò bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, zejména stav technické prevence 
a úroveò rizikových faktorù pracovních podmínek, a dodržet metody a zpùsob zjištìní a hodnocení rizikových faktorù 
podle zvláštního právního pøedpisu.24a)
(4) Nelze-li rizika odstranit, je zamìstnavatel povinen je vyhodnotit a pøijmout opatøení k omezení jejich pùsobení tak, 
aby ohrožení bezpeènosti a zdraví zamìstnancù bylo minimalizováno.
(5) Pøi pøijímání a provádìní technických, technologických, organizaèních a jiných opatøení k prevenci rizik vychází 
zamìstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí
a) omezování vzniku rizik,
b) odstraòování rizik u zdroje jejich pùvodu,
c) pøizpùsobování pracovních podmínek potøebám zamìstnancù s cílem omezení pùsobení negativních vlivù práce na 
jejich zdraví,
d) nahrazování fyzicky namáhavých prací a prací ve ztížených pracovních podmínkách novými technologickými a 
pracovními postupy,
e) nahrazování nebezpeèných technologií, pracovních prostøedkù, surovin a materiálù ménì nebezpeènými nebo 
ménì rizikovými, v souladu s vývojem nejnovìjších poznatkù vìdy a techniky,
f) omezování poètu zamìstnancù vystavených pùsobení faktorù pøekraèujících nejvyšší pøípustné hodnoty a dalších 
škodlivých faktorù na nejnižší poèet nutný pro zajištìní provozu,
g) plánování pøi provádìní prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních 
vztahù a vlivu pracovního prostøedí,
h) pøednostní uplatòování prostøedkù kolektivní ochrany pøed riziky oproti prostøedkùm individuální ochrany,
i) provádìní opatøení smìøujících k omezování úniku škodlivin ze strojù a zaøízení v rozsahu stanoveném zvláštním 
právním pøedpisem,24b)
j) udílení vhodných pokynù k zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci.
(6) Zamìstnavatel pøijímá opatøení pro pøípad zdolávání mimoøádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodnì, 
jiné vážné nebezpeèí a evakuace zamìstnancù; pøi poskytování první pomoci spolupracuje se zaøízením poskytujícím 
závodní preventivní péèi. Rozsah opatøení podle vìty první stanoví vláda naøízením. Zamìstnavatel je povinen zajistit 
podle druhu èinnosti a velikosti pracovištì potøebný poèet zamìstnancù, kteøí organizují poskytnutí první pomoci, 
zajiš�ují pøivolání zejména lékaøské pomoci, hasièù a policie a organizují evakuaci zamìstnancù. Zamìstnavatel zajistí 
ve spolupráci se zaøízením poskytujícím závodní preventivní péèi jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím 
rizikùm vyskytujícím se na pracovišti.
(7) Zamìstnavatel je povinen pøizpùsobovat opatøení mìnícím se skuteènostem, kontrolovat jejich úèinnost a 
dodržování a dbát o zlepšování pracovních podmínek.
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24a) Napøíklad vyhláška è. 324/1990 Sb., o bezpeènosti práce a technických zaøízení pøi stavebních pracích.
24b) Napøíklad vyhláška è. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištìní bezpeènosti práce a 
technických zaøízení, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
§ 132b
Odborná zpùsobilost
(1) Zamìstnavatel je povinen provádìt úkoly v prevenci rizik; tyto úkoly zajiš�uje pøedevším svým odbornì zpùsobilým 
zamìstnancem. Nemá-li odbornì zpùsobilého zamìstnance a není-li sám odbornì zpùsobilý, je povinen zajistit 
provádìní úkolù v prevenci rizik prostøednictvím jiné odbornì zpùsobilé osoby.
(2) Pøedpokladem odborné zpùsobilosti je
a) dosažení vìku 18 let,
b) získání odborného vzdìlání a doby odborné praxe.
(3) Zamìstnavatel je povinen poskytnout odbornì zpùsobilému zamìstnanci k plnìní jeho úkolù k provádìní prevence 
rizik potøebnou souèinnost, prostøedky a informace.
(4) Vláda stanoví naøízením bližší pøedpoklady získání odborné zpùsobilosti podle odstavce 2.
§ 133
Povinnosti zamìstnavatele
(1) Zamìstnavatel je povinen
a) nepøipustit, aby zamìstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní 
zpùsobilosti,
b) informovat zamìstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zaøazena; kategorizaci prací upravuje 
zvláštní právní pøedpis,
c) zajistit, aby práce v pøípadech stanovených zvláštním právním pøedpisem  vykonávali pouze zamìstnanci, kteøí 
mají zdravotní prùkaz, kteøí se podrobili zvláštnímu oèkování nebo mají doklad o odolnosti vùèi nákaze,
d) sdìlit zamìstnancùm, které zdravotnické zaøízení jim poskytuje závodní preventivní péèi a jakým druhùm oèkování a 
jakým lékaøským preventivním prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit 
zamìstnancùm podrobit se tìmto oèkováním a úèastnit se lékaøských preventivních prohlídek a mimoøádných 
preventivních prohlídek v rozsahu stanoveném zvláštními právními pøedpisy  nebo rozhodnutím pøíslušného 
orgánu ochrany veøejného zdraví,
e) zajistit zamìstnancùm školení o právních a ostatních pøedpisech k zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, 
které doplòují jejich kvalifikaèní pøedpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracovištì; 
pravidelnì ovìøovat jejich znalost a soustavnì vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování,
f) zajistit zamìstnancùm, zejména zamìstnancùm v pracovním pomìru na dobu urèitou, mladistvým a jejich zákonným 
zástupcùm, podle potøeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostateèné a pøimìøené informace a pokyny o 
bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatøeními 
na ochranu pøed pùsobením tìchto rizik, která se týkají jejich práce a pracovištì. Tìhotné a kojící ženy a matky do konce 
devátého mìsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými úèinky na tìhotenství nebo kojení a uèinit 
potøebná opatøení, vèetnì opatøení, která se týkají snížení rizika duševní a tìlesné únavy a jiných druhù tìlesné a 
duševní zátìže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochranì jejich bezpeènosti nebo 
jejich zdraví. Informace a pokyny je tøeba zajistit zejména pøi pøijetí zamìstnance, pøi jeho pøevedení, pøeložení nebo 
zmìnì pracovních podmínek, zmìnì pracovního prostøedí, zavedení nebo zmìnì pracovních prostøedkù, technologie 
a pracovních postupù,
g) umožnit zamìstnanci nahlížet do evidence, která je o nìm vedena v souvislosti se zajiš�ováním bezpeènosti a 
ochrany zdraví pøi práci,
h) zajistit zamìstnancùm poskytnutí první pomoci,
i) nepoužívat takového zpùsobu odmìòování prací, pøi kterém jsou zamìstnanci vystaveni zvýšenému nebezpeèí 
úrazu a jehož použití by vedlo pøi zvyšování pracovních výsledkù k ohrožení bezpeènosti a zdraví zamìstnancù,
j) zajistit dodržování zákazu kouøení na pracovištích stanoveného zvláštními právními pøedpisy.  O školeních, 
informacích a pokynech vede zamìstnavatel dokumentaci.
(2) Zamìstnavatel je povinen tìhotným a kojícím ženám pøizpùsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpoèinek.
(3) Zamìstnavatel je povinen pro zamìstnance se zdravotním postižením  zajiš�ovat na svùj náklad technickými a 
organizaèními opatøeními zejména potøebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracoviš�, zøízení chránìných 
dílen, zaškolení nebo zauèení tìchto zamìstnancù a zvyšování jejich kvalifikace pøi výkonu jejich pravidelného 
zamìstnání.
4b) § 67 zákona è. 435/2004 Sb.
24c) Zákon è. 20/1966 Sb., o péèi o zdraví lidu, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
24d) Napøíklad zákon è. 37/1989 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, vyhláška è. 213/1991 Sb., o bezpeènosti práce a 
technických zaøízení pøi provozu, údržbì a opravách vozidel.

24c)
24c)

24c)

24d)

4b)

http://www.kurzy.cz/zakony/65-1965-zakonik-prace/cast-2-hlava-5/
http://www.kurzy.cz/zakony/65-1965-zakonik-prace/cast-2-hlava-5/
http://www.kurzy.cz/zakony/65-1965-zakonik-prace/cast-2-hlava-5/
http://www.kurzy.cz/zakony/65-1965-zakonik-prace/cast-2-hlava-5/
http://www.kurzy.cz/zakony/65-1965-zakonik-prace/cast-2-hlava-5/


Sváøeèská škola BAHR v.o.s. Podboøany

(Struèný obsah)

Zákon è.65/1965 Zákoník práce Hlava pátá
 Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci

Sváøeèská škola BAHR v.o.s., ul. kpt. Jaroše 862, 441 01 Podboøany                    IÈO 41327497                         tel.: 415 214 645                        email: bahr@centrum.cz 

§ 133a
Osobní ochranné pracovní prostøedky, pracovní odìvy a obuv, mycí, èisticí a dezinfekèní prostøedky a ochranné nápoje
(1) Nelze-li rizika odstranit nebo dostateènì omezit technickými prostøedky nebo opatøeními v oblasti organizace práce, 
je zamìstnavatel povinen poskytnout zamìstnancùm osobní ochranné pracovní prostøedky. Osobní ochranné pracovní 
prostøedky jsou ochranné prostøedky, které musí chránit zamìstnance pøed riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí 
bránit pøi výkonu práce a musí splòovat požadavky stanovené provádìcím právním pøedpisem.
(2) V prostøedí, v nìmž odìv nebo obuv podléhá pøi práci mimoøádnému opotøebení nebo zneèištìní, poskytuje 
zamìstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostøedky též pracovní odìv nebo obuv.
(3) Zamìstnavatel je povinen poskytovat zamìstnancùm mycí, èisticí a dezinfekèní prostøedky na základì zhodnocení 
rozsahu zneèištìní zamìstnancù pøi práci nebo jejich ohrožení dráždícími látkami a na pracovištích s nevyhovujícími 
mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním pøedpisem, též ochranné 
nápoje.
(4) Zamìstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostøedky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich 
používání.
(5) Osobní ochranné pracovní prostøedky, mycí, èisticí a dezinfekèní prostøedky a ochranné nápoje poskytne 
zamìstnavatel zamìstnanci bezplatnì podle vlastního seznamu zpracovaného na základì vyhodnocení rizik a 
konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostøedkù nesmí zamìstnavatel 
nahrazovat finanèním plnìním.
(6) Vláda stanoví naøízením rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostøedkù, 
mycích, èisticích a dezinfekèních prostøedkù a ochranných nápojù.
24e) Naøízení vlády è. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostøedky.
24f) Smìrnice o poskytování ochranných nápojù pøi práci v horkých provozech è. j. HE-340. 2-6. 12. 63, registrované v 
èástce 29/1964 Sb.
§ 133b
Bezpeènostní znaèky a signály
(1) Nelze-li rizika možného ohrožení života nebo zdraví zamìstnancù odstranit nebo dostateènì omezit technickými 
prostøedky nebo opatøeními v oblasti organizace práce, je zamìstnavatel povinen umístit bezpeènostní znaèky a zavést 
signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a seznámit s nimi 
zamìstnance. Bezpeènostní znaèky a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo svìtelné.
(2) Vláda stanoví naøízením vzhled a umístìní bezpeènostních znaèek a zavedení signálù.
§ 133c
Povinnosti zamìstnavatele pøi pracovních úrazech a nemocech z povolání
(1) Zamìstnavatel je povinen vyšetøit pøíèiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za úèasti zamìstnance, pokud to 
zdravotní stav zamìstnance dovoluje, a za úèasti pøíslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast 
bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a bez vážných dùvodù nemìnit stav na místì úrazu.
(2) Zamìstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo
a) ke zranìní zamìstnance s pracovní neschopností delší než tøi kalendáøní dny, nebo
b) k úmrtí zamìstnance. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu pøedá zamìstnavatel postiženému zamìstnanci a v 
pøípadì smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným pøíslušníkùm.
(3) Zamìstnavatel vede v knize úrazù evidenci o všech pracovních úrazech, i když jimi nebyla zpùsobena pracovní 
neschopnost nebo byla zpùsobena pracovní neschopnost nepøesahující tøi kalendáøní dny.
(4) Zamìstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánùm a institucím.
(5) Zamìstnavatel je povinen pøijímat opatøení proti opakování pracovních úrazù.
(6) Zamìstnavatel vede evidenci zamìstnancù, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na pracovištích 
zamìstnavatele, a zajistí odstraòování takových pracovních podmínek, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání 
nebo nemoci z povolání.
(7) Vláda stanoví naøízením zpùsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh 
orgánù a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.
§ 134
Pracovištì a pracovní prostøedí
Zamìstnavatel je povinen zajistit, aby pracovištì byla prostorovì a konstrukènì uspoøádána a vybavena tak, aby 
pracovní podmínky pro zamìstnance z hlediska bezpeènosti, hygieny a ochrany zdraví pøi práci, odpovídaly 
bezpeènostním požadavkùm a hygienickým limitùm na pracovní prostøedí a pracovištì, zejména aby 
a) místnosti pro práci, chodby, schodištì a jiné komunikace mìly stanovené rozmìry a povrch a byly vybaveny pro 
èinnosti zde vykonávané,
b) pracovištì byla øádnì osvìtlena, pokud možno denním svìtlem, mìla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména 
pokud jde o objem vzduchu, vìtrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou,
c) prostory pro osobní hygienu, pøevlékání, odkládání osobních vìcí, odpoèinek a stravování zamìstnancù mìly 
stanovené rozmìry, provedení a vybavení,
d) nouzové východy a dopravní komunikace k nim byly stále volné,
e) v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištìna pravidelná údržba, úklid a èištìní,
f) pracovištì byla vybavena v rozsahu dohodnutém s pøíslušným zaøízením poskytujícím závodní preventivní péèi 
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prostøedky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostøedky pro pøivolání zdravotnické záchranné služby.
§ 134a
Výrobní a pracovní prostøedky a zaøízení
(1) Zamìstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zaøízení, dopravní prostøedky, pøístroje a náøadí byly z 
hlediska bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci vhodné pro práci, pøi které budou používány. Stroje, technická zaøízení, 
dopravní prostøedky, pøístroje a náøadí musí být
a) vybaveny ochrannými zaøízeními, která chrání život a zdraví zamìstnancù,
b) vybaveny nebo upraveny tak, aby zamìstnanci nebyli vystaveni zejména nepohodlné pracovní pozici a nežádoucím 
úèinkùm hluku a vibrací,
c) pravidelnì a øádnì udržovány, kontrolovány a revidovány.
(2) Vláda stanoví naøízením bližší požadavky na bezpeèný provoz a používání strojù, technických zaøízení, dopravních 
prostøedkù, pøístrojù a náøadí.
§ 134b
Zvláštní odborná zpùsobilost
(1) Technická zaøízení, která pøedstavují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zamìstnancù, mohou obsluhovat jen 
zdravotnì a zvláš� odbornì zpùsobilí zamìstnanci.
(2) Èinnosti, které pøedstavují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zamìstnancù, mohou vykonávat jen zdravotnì a 
zvláš� odbornì zpùsobilí zamìstnanci.
(3) Pøedpokladem zvláštní odborné zpùsobilosti zamìstnancù podle odstavcù 1 a 2, kteøí budou pøíslušným zaøízením 
poskytujícím závodní preventivní péèi uznáni zdravotnì zpùsobilými pro výkon výše uvedených èinností, je
a) dosažení vìkové hranice stanovené zvláštními právními pøedpisy,
b) získání odborného vzdìlání a doby odborné praxe.
(4) Vláda stanoví naøízením, která technická zaøízení a které èinnosti pøedstavují zvýšenou míru ohrožení života a 
zdraví, a stanoví bližší pøedpoklady zvláštní odborné zpùsobilosti zamìstnancù podle odstavcù 1 až 3.
24g) Napøíklad vyhláška è. 42/1985 Sb., o zajištìní bezpeènosti práce s ruèními motorovými pilami, vyhláška è. 26/1989 
Sb., o bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci a bezpeènosti provozu pøi hornické èinnosti provádìné hornickým 
zpùsobem na povrchu, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
§ 134c
Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma
(1) Pokud se na pracovištích zamìstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zamìstnavatel povinen mìøením zjiš�ovat a 
kontrolovat jejich hodnoty a zabezpeèit, aby byly vylouèeny nebo alespoò omezeny na nejmenší rozumnì dosažitelnou 
míru, a pøi zjiš�ování, hodnocení a pøijímání opatøení k dodržení nejvyšších pøípustných hodnot postupovat podle 
zvláštních právních pøedpisù. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (napøíklad hluk, vibrace), chemické 
(napøíklad karcinogeny), biologické èinitele (napøíklad viry, bakterie, plísnì) a nepøíznivé mikroklimatické podmínky 
(napøíklad extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických èinitelù a pøekroèení nejvyšších pøípustných 
hodnot rizikových faktorù vylouèit, je zamìstnavatel povinen omezovat jejich pùsobení technickými, technologickými a 
jinými opatøeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zøízení kontrolovaných 
pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostøedkù nebo poskytování ochranných nápojù.
(2) Vyskytnou-li se biologické èinitele nebo pøekroèí-li výsledky mìøení rizikových faktorù stanovené nejvyšší pøípustné 
hodnoty, je zamìstnavatel povinen zjistit pøíèiny tohoto stavu, a nelze-li výskyt biologických èinitelù odstranit nebo 
hodnoty rizikových faktorù snížit pod stanovené nejvyšší pøípustné hodnoty a odstranit tak riziko pro zamìstnance, je 
zamìstnavatel povinen postupovat podle . Souèasnì je povinen neprodlenì informovat zamìstnance. 
Nelze-li ochranu zdraví zamìstnance zajistit opatøeními uvedenými v odstavci 1, popøípadì opatøeními podle 
zvláštního právního pøedpisu  je zamìstnavatel povinen zdroj rizikového faktoru vyøadit z provozu, a není-li to 
možné, práci zastavit.
(3) Zamìstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem, s chemickými karcinogeny a biologickými èiniteli a 
pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity byly v rozsahu stanoveném provádìcím právním pøedpisem vždy 
provádìny v kontrolovaných pásmech, která budou oznaèena a zajištìna tak, aby do nich nevstupovali zamìstnanci, 
kteøí v nìm nevykonávají práci, opravy, údržbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo dozor. Do kontrolovaných pásem budou 
zamìstnavatelem zaøazeny i další práce podle míry výskytu rizikových faktorù.
(4) O kontrolovaných pásmech a zamìstnancích, kteøí vstupují do kontrolovaných pásem nebo zde konají práce 
uvedené v odstavci 3, je zamìstnavatel povinen vést evidenci a ukládat ji po dobu stanovenou zvláštním právním 
pøedpisem.  Evidence obsahuje
a) jméno, pøíjmení a rodné èíslo zamìstnance,
b) název kontrolovaného pásma, den jeho zøízení a zrušení,
c) charakteristiku vykonávané práce,
d) úèel vstupu a dobu pobytu v kontrolovaném pásmu,
e) poèet odpracovaných smìn,
f) druhy provedených lékaøských preventivních prohlídek a zvláštních oèkování souvisejících s vykonávanou prací,
g) údaje o výsledcích sledování zátìže organismu zpùsobené rizikovými faktory,
h) výèet nebezpeèných chemických látek a pøípravkù, se kterými se v kontrolovaném pásmu zachází,
i) záznam o mimoøádných situacích a zmìnách údajù uvedených v evidenci s datem jejich provedení.

24g)

§ 133a odst. 1

24h)

24c)
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(5) V kontrolovaném pásmu je zakázáno jíst, pít a kouøit; pro tyto úèely zamìstnavatel vyhradí zvláštní prostory. 
Vstupovat do kontrolovaného pásma lze jen s osobními ochrannými pracovními prostøedky urèenými pro výkon práce v 
kontrolovaném pásmu.
(6) V kontrolovaném pásmu nesmìjí pracovat mladiství, a to ani z dùvodu pøípravy na povolání, dále tìhotné a kojící 
ženy a ženy do konce devátého mìsíce po porodu.
(7) Vláda stanoví naøízením rizikové faktory pracovních podmínek, jejich èlenìní, hygienické limity, zpùsob jejich 
zjiš�ování a hodnocení a minimální rozsah opatøení k ochranì zdraví zamìstnance
24c) Zákon è. 20/1966 Sb., o péèi o zdraví lidu, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
24h) Zákon è. 98/1987 Sb., o zvláštním pøíspìvku horníkùm, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
§ 134d
Zákazy nìkterých prací
(1) Zakázány jsou práce s 2-naftylaminem a jeho solemi, 4-aminobifenylem a jeho solemi, benzidinem a jeho solemi, 4-
nitrodifenylem a polychlorovanými bifenyly, s výjimkou mono- a dichlorovaných bifenylù, a práce s pøípravky 
obsahujícími více než 0,1 % 2-naftylaminu a jeho solí, 4-aminobifenylu a jeho solí, benzidinu a jeho solí nebo 4-
nitrodifenylu nebo více než 0,005 % polychlorovaných bifenylù. Zákaz tìchto prací neplatí, jde-li o výzkumné 
laboratorní práce, analytické práce, práce pøi likvidaci nepotøebných zásob, odpadù a zaøízení, která obsahují tyto látky 
a pøípravky, a práce pøi zneškodòování uvedených látek, pokud vznikají jako nežádoucí prùvodní látka pøi zpracování 
jiné látky nebo pøípravku.
(2) Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz tìchto prací neplatí, jde-li o výzkumné laboratorní práce, analytické práce, 
práce pøi likvidaci zásob, odpadù a zaøízení, která obsahují azbest, a práce pøi odstraòování staveb a èástí staveb 
obsahujících azbest.
(3) Aplikace azbestu nástøikem a pracovní postupy, které zahrnují použití tepelnì nebo zvukovì izolaèních materiálù s 
hustotou menší než 1 g/cm3 obsahujících azbest, jsou zakázány.
§ 134e
Organizace práce a pracovní postupy
(1) Zamìstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit a provádìt pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady 
bezpeèného chování na pracovišti a aby zamìstnanci zejména
a) nevykonávali èinnosti jednotvárné a jednostrannì zatìžující organismus; nelze-li je vylouèit, musí být pøerušovány 
bezpeènostními pøestávkami, které jsou výkonem práce; v pøípadech stanovených zvláštním právním pøedpisem  
musí být doba výkonu takové èinnosti v rámci pracovní doby èasovì omezena, musí být vedena evidence o dobì 
výkonu èinnosti a dobì bezpeènostních pøestávek,
b) nebyli ohroženi padajícími nebo klouzajícími pøedmìty èi materiály,
c) byli chránìni proti pádu èi zøícení,
d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích,
e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamocenì bez dohledu dalšího zamìstnance, pokud jejich ochranu 
nezajistí jinak,
f) nevykonávali ruèní manipulaci s bøemeny, která vytváøejí možnost poškození zdraví, zejména páteøe.
(2) Vláda stanoví naøízením zpùsob organizace práce a pracovních postupù, které je zamìstnavatel povinen zajistit.
24i) Vyhláška è. 213/1991 Sb.
24j) Vyhláška è. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracovištì, které jsou zakázané všem ženám, tìhotným 
ženám, matkám do konce devátého mìsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimeènì 
tyto práce konat z dùvodu pøípravy na povolání, ve znìní vyhlášky è. 185/1998 Sb. Smìrnice o hygienických 
požadavcích na stacionární stroje a technická zaøízení è. j. HEM-341-20. 7. 76, registrovaná v èástce 20/1976 Sb.
§ 135
Práva a povinnosti zamìstnancù
(1) Zamìstnanci mají právo na zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, na informace o rizicích jejich práce a na 
informace o opatøeních na ochranu pøed jejich pùsobením.
(2) Zamìstnanci jsou oprávnìni odmítnout výkon práce, o níž mají dùvodnì za to, že bezprostøednì a závažným 
zpùsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví, popøípadì život nebo zdraví jiných osob; takové odmítnutí nelze posuzovat 
jako nesplnìní povinnosti zamìstnance.
(3) Zamìstnanci mají právo a povinnost podílet se na vytváøení zdravého a bezpeèného pracovního prostøedí, a to 
zejména uplatòováním stanovených a zamìstnavatelem pøijatých opatøení a svou úèastí na øešení otázek bezpeènosti 
a ochrany zdraví pøi práci.
(4) Každý zamìstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpeènost, o své zdraví i o bezpeènost a 
zdraví osob, kterých se bezprostøednì dotýká jeho jednání, pøípadnì opomenutí pøi práci. Znalost pøedpisù a 
požadavkù zamìstnavatele k zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci je nedílnou a trvalou souèástí 
kvalifikaèních pøedpokladù zamìstnance. Zamìstnanec je zejména povinen
a) úèastnit se školení zajiš�ovaných zamìstnavatelem v zájmu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a podrobit se 
ovìøení jejich znalostí,
b) podrobit se lékaøským prohlídkám, oèkování, vyšetøení a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními 
pøedpisy,

24i)

24j)

24c)
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c) dodržovat právní a ostatní pøedpisy a pokyny zamìstnavatele k zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, s 
nimiž byl øádnì seznámen, a øídit se zásadami bezpeèného chování na pracovišti a informacemi zamìstnavatele,
d) dodržovat pøi práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostøedky, dopravní prostøedky, 
osobní ochranné pracovní prostøedky a ochranná zaøízení a tato svévolnì nemìnit a nevyøazovat z provozu,
e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky  na pracovištích zamìstnavatele a v pracovní 
dobì i mimo tato pracovištì, nevstupovat pod jejich vlivem na pracovištì zamìstnavatele a nekouøit na pracovištích, 
kde pracují také nekuøáci. Zákaz požívání alkoholických nápojù se nevztahuje na zamìstnance v horkých provozech, 
pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zamìstnance, u nichž požívání tìchto nápojù je souèástí 
plnìní pracovních úkolù nebo je s plnìním tìchto úkolù obvykle spojeno,
f) oznamovat svému nadøízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly ohrozit bezpeènost nebo zdraví pøi 
práci, a podle svých možností se úèastnit na jejich odstraòování; bezodkladnì oznamovat svému nadøízenému svùj 
pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svìdkem, a spolupracovat 
pøi vyšetøování jeho pøíèin,
g) podrobit se na pokyn pøíslušného vedoucího zamìstnance stanoveného v pracovním øádu zjištìní, zda není pod 
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
(5) Odstavce 1 až 4 se vztahují pøimìøenì na osoby, které se s vìdomím zamìstnavatele zdržují na jeho pracovištích.
24c) Zákon è. 20/1966 Sb., o péèi o zdraví lidu, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
24k) Zákon è. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
§ 136
Kontrola odborových orgánù
(1) Odborové orgány mají právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci u jednotlivých 
zamìstnavatelù; pøitom mají zejména právo
a) kontrolovat, jak zamìstnavatelé plní své povinnosti v péèi o bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci a zda soustavnì 
vytváøejí podmínky bezpeèné a zdravotnì nezávadné práce, pravidelnì provìøovat pracovištì a zaøízení 
zamìstnavatelù pro zamìstnance a kontrolovat hospodaøení zamìstnavatelù s osobními ochrannými pracovními 
prostøedky,
b) kontrolovat, zda zamìstnavatelé øádnì vyšetøují pracovní úrazy, úèastnit se zjiš�ování pøíèin pracovních úrazù a 
nemocí z povolání, popøípadì je samy vyšetøovat,
c) požadovat od zamìstnavatele závazným pokynem odstranìní závad v provozu na strojích a zaøízeních, pøi 
pracovních postupech a v pøípadì bezprostøedního ohrožení života nebo zdraví zamìstnancù zakázat další práci,
d) zakázat práci pøesèas a práci v noci, která by ohrožovala bezpeènost a ochranu zdraví zamìstnancù,
e) zúèastòovat se jednání o otázkách bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci.
(2) O opatøeních provedených podle pøedchozího odstavce písm. c) nebo d) jsou odborové orgány povinny neprodlenì 
vyrozumìt orgán inspekce práce. Požádá-li o to zamìstnavatel orgán inspekce práce, je tento orgán povinen 
pøezkoumat opatøení odborového orgánu; až do jeho rozhodnutí platí opatøení odborového orgánu.
(3) Náklady vzniklé výkonem kontroly nad bezpeèností a ochranou zdraví pøi práci hradí stát.
§ 136a
Úèast zamìstnancù na øešení otázek bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci
(1) Zamìstnanci se úèastní na øešení otázek souvisejících s bezpeèností a ochranou zdraví pøi práci prostøednictvím 
pøíslušných odborových orgánù nebo zástupcù pro oblast bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci ( ).
(2) Zamìstnavatel je povinen umožnit pøíslušným odborovým orgánùm nebo zástupcùm pro oblast bezpeènosti a 
ochrany zdraví pøi práci anebo pøímo zamìstnancùm úèast pøi jednáních týkajících se bezpeènosti a ochrany zdraví pøi 
práci anebo jim poskytnout informace o takovém jednání. Je povinen je informovat zejména o
a) vyhodnocení rizik a pøijetí a provádìní opatøení ke snížení jejich pùsobení,
b) organizaci školení, instruktážích a pokynech k bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci,
c) urèení zamìstnancù k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištìní pøivolání lékaøské pomoci, hasièù a policie a 
k organizování evakuace zamìstnancù,
d) výbìru a zajiš�ování závodní preventivní péèe,
e) výbìru a zajiš�ování odbornì zpùsobilých zamìstnancù k prevenci rizik ( ),
f) každé další záležitosti, která mùže podstatnì ovlivnit bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci. Zamìstnavatel je povinen 
vyslechnout jejich informace, pøipomínky a návrhy na opatøení.
(3) Pøíslušný odborový orgán nebo zástupce pro oblast bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci anebo zamìstnanci jsou 
povinni spolupracovat se zamìstnavatelem a s odbornì zpùsobilými zamìstnanci k prevenci rizik tak, aby 
zamìstnavatel mohl zajistit bezpeèné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a plnit veškeré povinnosti 
stanovené zvláštními právními pøedpisy a opatøeními orgánù, kterým pøísluší výkon inspekce práce podle zvláštních 
právních pøedpisù.
(4) Zamìstnavatel je povinen organizovat nejménì jednou v roce provìrky bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci na 
všech pracovištích a zaøízeních zamìstnavatele v dohodì s pøíslušným odborovým orgánem nebo zástupcem 
zamìstnancù pro oblast bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a zjištìné nedostatky odstraòovat.
(5) Zamìstnavatel je povinen pøíslušným odborovým orgánùm a zástupcùm pro oblast bezpeènosti a ochrany zdraví pøi 
práci zajistit školení umožòující jim øádný výkon jejich funkce a zpøístupnit jim právní a ostatní pøedpisy k zajištìní 
bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a doklady o

24k)

§ 18

§ 132b

24l)
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a) vyhledávání a vyhodnocení rizik, o opatøeních k odstranìní rizik a k omezení jejich pùsobení na zamìstnance a k 
vhodné organizaci bezpeènosti a ochrany zdraví zamìstnancù pøi práci,
b) evidenci a hlášení pracovních úrazù a uznaných nemocí z povolání,
c) výkonu kontroly a opatøeních orgánù, kterým pøísluší výkon inspekce práce podle zvláštních právních pøedpisù.
(6) Zamìstnavatel je povinen umožnit pøíslušným odborovým orgánùm a zástupcùm pro oblast bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci pøi kontrolách orgánù, kterým pøísluší výkon inspekce práce podle zvláštních právních pøedpisù,  
pøednést své pøipomínky.
24l) Napøíklad zákon è. 61/1988 Sb., o hornické èinnosti, výbušninách a o státní báòské správì, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù, zákon è. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpeèností práce, ve znìní pozdìjších pøedpisù, 
zákon è. 186/1992 Sb., o služebním pomìru pøíslušníkù Policie Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
§ 137
Ustanovení èásti druhé hlavy páté platí pøimìøenì pro
a) zamìstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje,
b) fyzickou osobu, která podniká podle zvláštního pøedpisu  a nikoho nezamìstnává,
c) spolupracujícího manžela nebo dítì osoby uvedené v písmenu a) nebo b).

24l)

24l)

37)
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