MFF UK
doplňková prezentace ke Směrnici děkana č. 7/2017 Stanovení organizace zajištění
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Kategorie práce
S kategorií vykonávané práce je každý zaměstnanec seznámen při uzavření pracovní smlouvy

Povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce
Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného
ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce,
vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou
organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení
rizikům,
nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by
neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,
přidělovat osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, odpovídající
vykonávané práci, dbát o jejich bezvadný stav.
Poznámka: bližší úplné informace jsou uvedeny ve vnitřní směrnici BOZP a PO.

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech
Každý úraz se zapisuje do knihy úrazů, drobné úrazy jsou ošetřeny na místě, ostatní podle
povahy a charakteru úrazu v příslušných zdravotnických zařízeních.
Zástupce zaměstnavatele dále vyhotovuje záznam o úrazu a nahlašuje vznik úrazu
příslušné pojišťovně. Po ukončené léčby vystavuje ošetřující lékař protokol o bolestném.
Doklady o úrazu následně předává zaměstnavatel příslušné pojišťovně.
Poznámka: Knihy úrazů jsou uloženy v jednotlivých sekretariátech

Práva zaměstnanců
Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na
informace o rizikách jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich
působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

Povinnosti zaměstnanců
Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdrav i o bezpečnost a zdraví
fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání,
znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků
zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou
součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance,
účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci
podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným
zvláštními právními předpisy,
dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, s nimiž byl seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování
na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,
bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz,
pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě
úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin

nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích
zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na
pracoviště zaměstnavatele,
dodržovat zákaz kouření.

Ohlášení úrazu zaměstnavateli, definice pracovního úrazu, plnění pracovních povinností
Zaměstnanec bezodkladně oznamuje svému nadřízenému vedoucímu svůj pracovní úraz
a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl
svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin.
Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle
na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního
poměru a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná
na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty.
V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a
úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a
úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu
zaměstnavatele a dále vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz
zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a
cesta k němu a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět,
stravování, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu
a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů je školení zaměstnanců organizované
zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem nadřízeným
zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti.

Zproštění se povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zaměstnavatelem
Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela,
prokáže-li, že vznikla tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní,
nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně
vyžadovány a kontrolovány nebo v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v
důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo
nemajetkové újmě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo
nemajetkové újmy.

Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti,
prokáže-li, že vznikla
a) v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) a že tyto skutečnosti
byly jednou z příčin škody nebo nemajetkové újmy, nebo
b) proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je
zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na
zdraví. Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání
vyplývající z rizika práce.
Zprostí-li se zaměstnavatel povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti,
je povinen určit část, kterou nese zaměstnanec, podle míry jeho zavinění; v případě
uvedeném v odstavci 2 písm. b) je však povinen zaměstnavatel uhradit alespoň jednu
třetinu škody nebo nemajetkové újmy.

Další předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zákon č. 309/2006 Sb.
DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým
požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby
a) prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené
rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,
b) pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené
mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost,
teplotu a zásobování vodou,

c) prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a
stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,
d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest
byly stále volné,
e) v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná údržba,
úklid a čištění,
f) pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem
pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena
prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

Maximální váha břemen: ženy jednorázově 20kg, opakovaně 15kg, muži jednorázově
50kg, opakovaně 30kg.

Poznámka: následující text je určen pro zaměstnance, kteří provádějí v rámci svého
pracovního zařazení činnosti jejichž se týká níže uvedené Nařízení vlády.

Nařízení vlády č.362/2005 Sb.:
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo
do hloubky.
Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců
z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému
zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění na všech ostatních
pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní
úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.
Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce,
například lešení nebo pracovní plošiny.

Ochranu proti pádu není nutné provádět na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné
roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace,
jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou6) umístěnou ve
vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný
okraj"), podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom
směru nepřesahují 0,25 m, pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu
leží nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi.
Používání žebříků
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou
oporu.
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, Po
žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna
osoba.
Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k
takovému použití výrobcem určen.
Pozn. O práci ve výškách se jedná pokud má zaměstnanec při práci chodidla výše než
1,5m nad podlahou (terénem)

