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Ing. Jiří Landa vystudoval Elektrotechnickou fakultu Západočeské university v Plzni, je 

certifikovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Jeho příspěvek se týkal bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pan Landa v něm shrnul 

základní pravidla, povinnosti, vyplývající z právních předpisů.  

Pojem bezpečná práce a zdraví neohrožující pracovní prostředí získává v podmínkách 

společenského a technického rozvoje stále nové rozměry. Mnoho lidí dosud spojuje BOZP s 

představou protiúrazové prevence a předcházením nemocí z povolání. Nový přístup však v 

této oblasti řeší také pracovní podmínky a prostředí, pracovní vazby a vztahy, sociální 

ochranu zaměstnanců, zátěž, stres a ostatní faktory, které ovlivňují pohodu při práci a 

vytvářejí tak uspokojivé pracovní podmínky zaměstnanců. Nedodržování pravidel 

bezpečnosti práce není jen pouze chybou, ale především důsledkem nevhodné organizace 

práce.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je rozsáhlý komplex, který zahrnuje technická, 

technologická, organizační a jiná opatření.  

Určující právní normou v této oblasti je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který 

stanovuje základní povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance. 

Pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny zaměstnanci nezávisle 

na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních 

úkolů a v souvislosti s ním. Většina pracovních úrazů je důsledkem špatné péče o BOZP ze 

strany zaměstnavatele a také nízké odpovědnosti zaměstnanců za své vlastní zdraví. 

Nejrizikovější věkovou skupinou z pohledu pracovních úrazů jsou mladí zaměstnanci ve věku 

nad devatenáct let. 

Pracovní prostředí představuje zejména soubor materiálních podmínek (fyzikálních, 

chemických, prostorových), za kterých je práce konána. Stav pracovního prostředí je 

určován zejména stavebním a dispozičním řešením objektů a pracovišť, bezpečnostní úrovní 

technologií, strojů a zařízení, akustickými, světelnými a mikroklimatickými podmínkami 

(včetně čistoty ovzduší) a také úrovní organizace a řízením práce. Dále se jedná o soubor 

fyzikálních, chemických, biologických, organizačních, sociálních a kulturních činitelů, které 

působí na osoby v pracovním procesu. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla 

prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro 

zaměstnance z hlediska bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci odpovídaly 

bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracoviště a pracovní prostředí, aby 



 
 

místnosti pro práci, chodby a schodiště měly stanovené rozměry a povrch, aby pracoviště 

byly řádně osvětleny, aby prostory pro osobní hygienu, převlékání, odpočinek a stravování 

měly stanoveny rozměry, provedení a vybavení, aby pracoviště byla vybavena prostředky 

pro poskytnutí první pomoci a pro přivolání zdravotnické záchranné služby, atd.  

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou určeny k tomu, aby je zaměstnanci nosili nebo 

používali a tím se chránili před riziky, která by na pracovišti mohla ohrozit jejich zdraví a 

bezpečnost. Poskytnuté prostředky musí zaměstnance chránit před riziky, nesmí ohrožovat 

jejich zdraví, nesmí jim bránit při výkonu práce, musí odpovídat podmínkám na pracovišti, 

musí být přizpůsobené fyzickým předpokladům jednotlivých pracovníků, respektovat 

ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců a být i vzájemně slučitelné, pokud 

podmínky vyžadují jejich kombinaci.  

 

 


