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I. ÚVOD
1. Základní informace o projektu
Projekt VaVaI programu BETA s finanční podporou TA ČR č. TB03MPSV004
(MPSV) „Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci agenturních zaměstnanců“ byl řešen Výzkumným ústavem
bezpečnosti práce, v.v.i. v období od 1. 7. 2015 do 30. 11. 2016.
Hlavní řešitel – Ing. Iveta Mlezivová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Odborný garant MPSV-odborný gestor Mgr. Eva Růžičková
 Řešitelský tým VÚBP, v.v.i.: Ing. Lenka Svobodová, PhDr. David Michalík,
Ph.D., Ing. Petr Mrkvička (2015)/MUDr. Eva Hanáková (2016), PhDr. Milan
Lupták, CSc., Hana Hlavičková, Mgr. Alena Horáčková, Ing. Jiří Tilhon, Jakub
Růžička, Petr Přibyla, Eva Franceová, Kamila Myšková
 Externí spolupracovníci: JUDr. Eva Dandová, JUDr. Hana Gutová, Ph.D.,
advokátka; JUDr. David Šmíd, Ph.D., advokát, MUDr. Olga Železnová, VŠE;
Mgr. Václav Brabec, Radoslav Vlasák; další spolupracovníci podílející se na
terénních šetření, na přípravě a realizaci konference a dvou workshopů, na
tvorbě podkladů pro návrh obecného standardu obsahu školení BOZP
Cíl projektu
Aktuální poznatky o skutečném stavu agenturního zaměstnávání v ČR, o kvalitě
pracovního života v nejisté formě zaměstnávání a zejména o hlavních problémech
v oblasti zajištění žádoucí úrovně BOZP a prevence rizik agenturních zaměstnanců,
jejich příčinách i možných dopadech.
Použité metody
 Sekundární analýza zdrojů,
 Kvalitativní a kvantitativní terénní šetření,
• Šetření A: on-line dotazník (seznam AP na stránkách MPSV);
• Šetření B: dotazníková šetření a řízené rozhovory s AZ a AP v regionu
Jihlava, Třebíč;
• Řízené rozhovory C: 8 – 10 osob se zkušeností agenturního zaměstnání
(z okruhu osob bývalého SSSR);
• Dvě případové studie D: zahraniční pracovníci;
• Expertní dotazníkové šetření E: experti z různých cílových skupin;
 Konference (6. 6. 2016);
 2 tematické workshopy (23. 6. 2016);
 Vytvoření modelu-obecného souboru informací o BOZP pro AP;
 Syntéza poznatků a tvorba certifikované metodiky.
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Výsledek/výstup (dle projektu)
■ (1) Název výsledku: Antidiskriminační opatření a BOZP agenturních
zaměstnanců.
Druh výsledku: Nmet – certifikovaná metodika
Termín dosažení výsledku: 11/2016
Popis výsledku: Výstupem je certifikovaná metodika, která bude zpracována na
základě výsledků výzkumné činnosti řešitelského týmu, tj. sekundárních analýz,
primárních aktuálních dat z vlastních šetření (podniků, agentur, ag. zaměstnanců),
případových studií, výsledků plánované konference (workshopů), odborných
konzultací se zástupci inspekčních orgánů, sociálních partnerů, asociací apod.
Původní druh výsledku: Nmet – certifikovaná metodika byl na základě neudělení
certifikace změněn na Hneleg, předaný s označením dle RIV jako O – ostatní pod
názvem „Metodika pro standardizované vstupní školení BOZP agenturních
zaměstnanců“.
Údaje dle CEP
Kategorie VaV
Hlavní obor - skupina
Hlavní obor
Vedlejší obor

AP - Aplikovaný výzkum
A - Společenské vědy
AE - Řízení, správa a administrativa
AQ - bezpečnost a ochrana zdraví,
člověk – stroj
AO - Sociologie, demografie

Požadované parametry řešení projektu (bod 25 technické a netechnické
podmínky) - způsob splnění zadaných požadavků výzvy řešitelem:
1. Jaký typ průzkumu hodlá v návrhu řešení využít a tento popíše a zdůvodní.
a) On-line dotazníkové šetření (A) s přímým oslovením AP evidovaných MPSV;
b) kvalitativní dotazníkové šetření (B) agentur a ag. zaměstnanců ve vybraném regionu – Jihlava,
Třebíč;
c) řízené rozhovory (C) s ag. zaměstnanci;
d) expertní dotazníkové šetření (E).
2. Jakou metodou bude projekt řešit a tuto popíše a zdůvodní.
Při řešení projektu budou použity metody: sekundární analýza zdrojů, kvalitativní a kvantitativní
terénní šetření, případové studie, konference, workshopy, tvorba obecného souboru informací o BOZP
pro AP, syntéza poznatků a tvorba certifikované metodiky.
3. Uchazeč uvede, na jakém vzorku počtu osob bude projekt řešit – tj. jak a odkud získá data,
jak jsou tato data aktuální a o jak velký vzorek se jedná.
Šetření A – cca 1000 subjektů, údaje za rok 2015.
Šetření B – cca 20 subjektů agentur práce, 20 agenturních zaměstnanců.
Řízené rozhovory C – 8 – 10 osob se zkušeností agenturního zaměstnání.
Dvě případové studie D (zahraniční pracovníci).
Expertní dotazníkové šetření E – 10 – 15 z různých cílových skupin.
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4. Jak uchazeč hodlá zajistit dostupnost informací o BOZP u agenturních zaměstnanců –
cizinců, kteří neovládají český jazyk?
Soubor informací o BOZP v elektronické podobě pro AP (zaměstnance) bude přeložen do jazyků
nejpočetněji zastoupených cizinců: bulharštiny (dle statistik 10 tis. osob pobývajících v ČR), polštiny
(20 tis.), ruštiny (50 tis.) a ukrajinštiny (100 tis.) + univerzálně do angličtiny.
5. Uchazeč ve svém návrhu zdůvodní, zda a jak lze vytvořit soubor informací, aplikovatelných
obecně pro jakoukoli pozici, který by byl využíván agenturou a následně byl doplněn informací
zaměstnavatele, konkretizující rizika konkrétního pracovního místa.
Řešení a činnosti řešitelského týmu budou zaměřeny na splnění požadavku - zpracování obecně
použitelného souboru informací o BOZP pro AP. K tomuto budou také využity dlouholeté zkušenosti
a poznatky z činnosti výzkumné instituce.

Webové stránky projektu: http://www.vubp.cz/projekty/agentura/
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2. Dokumentace k průběhu řešení projektu

2015
Průběžná zpráva o realizaci projektu TB03MPSV004
za období/rok 2015 (věcná část)

Finanční část průběžné zprávy za rok 2015

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených
výsledcích za rok 2015

2016
Závěrečná zpráva o realizaci projektu TB03MPSV004 za
rok 2016 (věcná část)

Finanční část závěrečné zprávy

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených
výsledcích (Příloha k závěrečné zprávě za rok 2016)

V závěrečné odborné zprávě popište průběh posledního roku řešení projektu se zdůrazněním podstatných
skutečností, které během hodnoceného roku nastaly. Popište naplnění cílů programu (ze kterého byl projekt
spolufinancován) prostřednictvím cíle Vašeho projektu. Zpráva by měla korespondovat s návrhem projektu,
měla by být zaměřena především na způsob řešení, požadované cíle a výsledky dle kategorie RIV. Obrázky,
grafy nebo tabulky jsou jako doplňující část odborné zprávy velmi přínosné. Popište řešitelský tým, jeho
aktuální složení a velikost.
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Přílohy (výstupy) odborné zprávy:

Certifikovaná metodika Metodika

1
PROCES CERTIFIKACE

Osvědčení o uznání uplatnění certifikované metodiky
v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků
výzkumu a vývoje“
Implementační plán aplikace výsledků projektu v praxi –
Implementační plán zavedení certifikované metodiky
Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. XXXX
zpracované v rámci řešení výzkumného projektu č.
TB03MPSV004. Uzavřená podle ustanovení § 1749 odst. 2
zákona 89/2012, občanský zákoník mezi: VÚBP, v.v.i. a MPSV.

O udělení certifikace požádá příjemce dotace prostřednictvím odborného garanta projektu. K žádosti
příjemce dotace přiloží návrh Osvědčení dle vzoru, návrh vlastní metodiky, návrh smlouvy o využití výsledků
a implementačního plánu společně se dvěma zpracovanými nezávislými oponentními posudky. Oponenti jsou
vybíráni na návrh příjemce dotace, po dohodě s odborným garantem. Odborný garant provede kontrolu
předaných dokumentů a poté předá materiál odd. HPK, které zajistí vyjádření příslušného NM nebo VŘ. Odd.
HPK postoupí žádost, včetně všech požadovaných příloh, k vyjádření (doporučení/nedoporučení) o udělení
certifikace příslušnému NM, VŘ, v jehož věcné působnosti je problematika týkající se návrhu metodiky. Po
souhlasném stanovisku příslušného NM, VŘ postoupí odd. HPK žádost náměstkovi ministra, v jehož věcné
působnosti je agenda vědy a výzkumu, k vydání Osvědčení. Lhůta pro vyřízení a informování žadatele
o výsledku žádosti o certifikaci je 30 kalendářních dnů, počínaje dnem doručení na MPSV.
Příjemce podpory, který předkládá návrh certifikované metodiky, k žádosti o certifikaci navržené metodiky
předloží následující podklady:
■

zpracovaný návrh Osvědčení:
 Název metodiky
 Cíl metodiky
 Obor metodiky podle Centrální evidence projektů
 Autor/autorský kolektiv
 Příjemce podpory (na jejímž základě byla metodika vytvořena)
 Dedikace (uvedení odkazu na příslušný projekt výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací, výzkumný záměr, dotační program)
 Jména oponentů, kteří zpracovali posudky
 Novost postupů u dané metodiky (srovnání novosti postupů oproti původní metodice, nebo
zdůvodnění postupů pokud se jedná o zcela novou metodiku)
 Popis a forma uplatnění metodiky v praxi (pro koho je určena a kde bude zveřejněna)

■
■

zpracované dva nezávislé oponentní posudky
smlouvu o využití výsledků podepsanou statutárním zástupcem organizace zastupující
řešitele projektu, která bude obsahovat způsob předání výsledků uživateli
implementační plán podepsaný statutárním zástupcem příjemce
vlastní metodiku

■
■
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2

Souhrnná studie o agenturním
zaměstnávání (poznatky a právní
aspekty)

3

Realizovaná terénní šetření

Soubor terénních šetření v oblasti agenturního zaměstnávání v ČR
■

Šetření A (osloveno 1612 AP; získáno a vyhodnoceno 158 vyplněných dotazníků).

Na přelomu roku 2015/2016 bylo na základě oficiálního aktuálního seznamu agentur práce,
dostupného na stránkách MPSV ČR, dotazníkem obesláno 1612 elektronických adres. Kompletně
vyplněných dotazníků se navrátilo 63, což představuje 4% návratnost. Kromě toho je z daného
šetření uloženo v databázi 277 kompletních, nekompletních a duplicitních záznamů. Po odstranění
duplicit a záznamů bez dat postoupilo k dalšímu zpracování 158 dotazníků.
■

Kvalitativní šetření B – řízené rozhovory s AP a agenturními zaměstnanci ve vybraném regionuJihlava, Třebíč (osloveno 28 AP, realizovány byly rozhovory s kompletními záznamy ze
4 agentur práce a bylo provedeno 20 kompletních interview s agenturními zaměstnanci).

■

Kvalitativní šetření C – řízené rozhovory v regionu Praha a Střední Čechy (10 kompletních
interview s cizinci - s osobami se zkušeností agenturního zaměstnávání z okruhu osob
bývalého SSSR).

■

Kvalitativní šetření D – případová studie ukrajinští a ruští pracovní migranti na českém trhu
práce v segmentu agenturního zaměstnávání a případová studie ukrajinští pracovní migranti
jako majitelé AP (2 kompletní případové studie).

■

Expertní šetření E – (osloveno 17 expertů z různých cílových skupin - asociace, svazy, odbory,
HK, inspekce práce, nevládní neziskové organizace, ombudsman, zaměstnavatelé, MPSV,
VÚPSV, poskytovatelé služeb BOZP apod.; získáno bylo 14 expertních vyjádření).
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Realizované workshopy a konference

8

3. Program BETA a jeho cíle
Program BETA (Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji
a inovacích pro potřeby státní správy) je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje
a inovací určených pro potřeby orgánů státní správy, zejména těch správních úřadů,
které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací. Cílem tohoto
programu je zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních mechanismů,
dozorových činností, stejně jako zlepšení služeb, informačních a řídicích
produktů a postupů, které povedou k vyšší inovativnosti, hospodárnosti
a efektivní alokaci veřejných prostředků.
Program je realizován zadáním jednotlivých veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji
na základě požadavků příslušných orgánů státní správy. Pro Ministerstvo práce
a sociálních věcí (MPSV) je cílem rozšiřování socioekonomické poznatkové
základny v oblasti nových faktorů ovlivňujících systémy sociální ochrany
obyvatelstva a kvalitu pracovního života, sociálních dopadů integrace ČR do
evropských a globálních struktur, sociálně ekonomických dopadů stárnutí populace,
české sociální a rodinné politiky a efektivnosti a kvality trhu práce. Specifické cíle
resortu vychází z Národního akčního plánu sociálního začleňování, z Koncepce
podpory transformace pobytových sociálních služeb a Národního programu přípravy
na stárnutí (Kvalita života ve stáří). Základem pro výzkumné priority je také
Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti (NAP),
Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky
společně se Střednědobými strategickými záměry EU v oblasti BOZP na léta 2007 až
2012. Mezi specifické cíle MPSV v sociální oblasti bylo zařazeno - zvyšovat
efektivnost sociálního systému a navrhnout nástroje a opatření podporující
trvalé zvyšování kultury bezpečnosti práce i v kontextu odlišných zvyklostí
v globalizované společnosti.

4. Vymezení obecného rámce k certifikované metodice
Metodiky se obecně zaměřují na výklad ucelených institutů a postupů, a to
především z praktického hlediska. Jejich smyslem a cílem je zejména překlenout
mezeru mezi legislativním textem a praktickým uplatněním obecně závazného
právního předpisu (zákona) v širších souvislostech, například také ve vazbách na
další možné související skutečnosti i jiné právní předpisy.
Metodika jako výstup a výsledek výzkumné práce je postup (návod), jak v praxi
realizovat příslušné procedury vztahující se k realizaci výzkumného cíle. Metodický
postup lze formálně ztvárnit a definovat slovně, graficky (například vývojovým
diagramem) či v jiném formalizovaném schématu.
Pojem „certifikovaná metodika“ je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu,
vývoje a inovací jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo dosaženo řešením výzkumných aktivit
s poskytnutou podporou podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
9

souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), platí, že je
k danému projektu lze zařadit pouze v případě, že jich bylo prokazatelně
a nezpochybnitelně dosaženo řešením projektu výzkumu, vývoje a inovací.
Mezi druhy výsledků, které jsou hodnoceny Radou pro výzkum, vývoj a inovace dle
Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků
ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016) - schváleno usnesením vlády
ČR ze dne 19. června 2013 č. 475, ve znění usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014
č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605, je uvedena, zařazena
a definována pod označením „N“ také certifikovaná metodika následovně:
Nmet

certifikovaná
metodika

Definice:
Výsledek „Certifikovaná metodika“ realizoval
původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly
uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl
autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor
výsledku
vypracuje
metodiku
(nutnou
podmínkou je novost postupů), která byla
příslušným orgánem státní správy nebo
příslušným
odborným
certifikačním
(akreditačním)
orgánem
schválena
a doporučena pro využití v praxi.
Upozornění k výsledkům druhu N – certifikovaná metodika:
Podmínkou je udělení mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného
odborného certifikačního (akreditačního) orgánu nebo osvědčení příslušného
odborného orgánu státní správy, který je věcně odpovědný za oblast, ve které jsou
metodika nebo postup uplatňovány. V případě kdy certifikaci uděluje věcně
příslušný odborný orgán státní správy, tj. i poskytovatel, musí být taková certifikace
udělena na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků.
Certifikační postup bude upraven samostatným předpisem.

Kritéria ověřitelnosti
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Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“) zabezpečuje mimo jiné
výzkum a vývoj pro ty resorty, které nemají ve své rozpočtové kapitole finanční
prostředky na podporu VaVaI. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“)
jako ústřední orgán státní správy dle zákona č. 130/2002 Sb., v rámci své působnosti
spolupracuje s TA ČR, a to v souvislosti s organizačním zajištěním a realizací
programů výzkumu a dalších aktivit výzkumu, vývoje a inovací. MPSV má certifikační
postup upraven samostatným interním předpisem (Příkaz ministra č. 25/2013
„Certifikovaná metodika výzkumu, vývoje a inovací“). V interním předpise MPSV je
upraven postup přípravy a schvalování výsledku výzkumu, jsou v něm vymezeny
povinné podklady pro uznání tohoto typu výsledku a upraveny tři základní podmínky
pro uznání a udělení certifikace (udělení certifikace nebo vydání osvědčení,
uplatnění certifikované metodiky v praxi a specifikace novosti postupů). V návaznosti
na výše uvedené řešitelský tým příjemce dotace, Výzkumný ústav bezpečnosti práce,
v.v.i., požádal prostřednictvím odborného garanta o udělení certifikace.

5. Agenturní zaměstnávání
Charakter agenturního zaměstnávání je výstižně zachycen následovně:
„Zákoník práce se v části třinácté, hlavě V. věnuje agenturnímu zaměstnávání, pod
nímž se skrývá činnost agentury práce spočívající v zaměstnání fyzické osoby za
účelem jejího vyslání k výkonu práce u uživatele, čili pouze jedné z celkově tří
činností, kterou může agentura práce v rámci své zprostředkovatelské činnosti
vykonávat1. Důvod je prozaický, a to ten, že pouze v případě „uživatelského
zprostředkování“ dochází k tomu, že zaměstnavatel (agentura práce) zaměstnance
není subjektem, který by mu přiděloval práci2 – tím je právě uživatel, čili se nejedná
o klasický dvoustranný právní vztah zaměstnavatel vs. zaměstnanec, ale
o trojstranný právní vztah, do něhož vedle klasických účastníků základního
pracovněprávního vztahu vstupuje ještě agentura práce.“3

Právní úprava agenturního zaměstnávání byla do českého právního řádu zavedena
až druhým zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. s účinností k 1. 10. 2004 na
základě toho, že Česká republika ratifikovala Úmluvu Mezinárodní organizace práce
č. 181 o soukromých agenturách práce (č. 38/2003 Sb. m. s.). V návaznosti na to
byla provedena příslušná novela i ve starém zákoníku práce, kde se změna
zaměstnání formou dočasného přidělení nahradila novými ustanoveními
o agenturním zaměstnání. Tuto právní úpravu převzal i druhý zákoník práce. Ze
zákona o zaměstnanosti vyplývá, každá fyzická osoba, která chce a může pracovat
a o práci se uchází, má právo na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na
zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek
stanovených tímto zákonem. Každý se tedy může svobodně rozhodnout, zda bude
Problém teorie ale i praxe je v tom, že agenturní zaměstnávání není výkon závislé práce. Jde
o formu zprostředkování zaměstnání.
2 Netýká se vlastních zaměstnanců agentury práce, u nichž je možné pracovat i na základě DPP.
3 STÁDNÍK, Jaroslav; KIELER, Petr. Agenturní zaměstnávání a zákoník práce: I. Práce a mzda. 2014,
č. 4.
1

11

pracovat na území České republiky nebo v zahraničí. Pracovní povinnost však již
dnes není zákonem stanovena. Záleží výhradně jen a jen na dotyčné fyzické osobě,
jestli chce pracovat. V případě, že má prostředky pro obživu z jiných zdrojů, nikdo ji
k výkonu práce nenutí. Zákon o zaměstnanosti v podstatě stanoví podmínky pro
případ, kdy fyzická osoba má zájem pracovat, ale pro nedostatek vhodných
příležitostí na trhu práce potřebuje pomoc při zprostředkování zaměstnání. Ze
zákona o zaměstnanosti dále vyplývá, že zprostředkování zaměstnání provádějí
Úřad práce ČR a agentury práce, které mají ke zprostředkování zaměstnání povolení
vydané Generálním ředitelstvím Úřadu práce České republiky. V současné době má
toto povolení v republice cca 2500 agentur práce, jejich konkrétní seznam je
zveřejněn na webových stránkách MPSV. Zákon o zaměstnanosti také pravomoci
Úřadu práce ČR (krajských poboček a kontaktních pracovišť) a agentur práce
v oblasti zprostředkování zaměstnání účelně rozděluje. Úřad práce ČR (krajské
pobočky a kontaktní pracoviště) mohou provádět pouze zprostředkovatelskou činnost
spočívající ve vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází,
a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly
a poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. Agentury práce
mohou provádět i zprostředkovatelskou činnost zaměstnávání fyzických osob za
účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo
fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení (tzv. „uživatel").
Dočasné přidělení zaměstnanců agentur znamená, že agentura práce má statut
zaměstnavatele, i když ve skutečnosti se tímto zaměstnavatelem jeví uživatel, pro
kterého byli zaměstnanci agenturou práce zprostředkováni. Zákon o zaměstnanosti
stanoví výslovně podmínky pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání.
Definici pojmu agenturní zaměstnávání práce obsahuje jak zákoník práce, tak zákon
o zaměstnanosti. Zákoník práce ji vymezuje v souvislosti s definicí závislé práce,
když nejprve stanoví, že za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu
nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně
osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů
zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době
nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě
na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.
Následně pak stanoví, že za závislou práci se považují také případy, kdy
zaměstnavatel neboli agentura práce na základě povolení podle zvláštního právního
předpisu dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému
zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní
činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon
práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u jiného
zaměstnavatele („uživatel") a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů
uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce,
uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem.
Zákon o zaměstnanosti pak stanoví, že zprostředkováním zaměstnání agenturou
práce se rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi
fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura
práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na
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základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem
podle zvláštního právního předpisu. Agentura práce nemůže dočasně přidělit
k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zaměstnanecká
karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání.4
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že agentury práce mohou za účelem
zprostředkování zaměstnání k uživateli uzavírat se zaměstnanci pouze pracovní
poměr nebo dohody o pracovní činnosti. Z obou výše uvedených definic pojmu
agentury práce vyplývá, že agentury práce nemohou s uchazeči o zaměstnání
uzavírat dohody o provedení práce, neboť to zákon o zaměstnanosti5 nepřipouští.

6. Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace
Rovnost je spojována se spravedlností. Ač rovnost sama nemusí nutně vést ke
spravedlnosti či nemusí být sama spravedlivá, je její naplnění zákonodárcem
považováno za spravedlivé, resp. za důležitou podmínku spravedlnosti. Ke
skutečnému naplnění požadavku rovnosti však často prosté rovné zacházení (ve
formálním smyslu) nestačí. Zjevným případům nespravedlnosti formálního výměru
rovnosti (např. slabší postavení žen s malými dětmi, sociálně ohrožených skupin
obyvatelstva či zdravotně postižených na trhu práce) je proto čeleno dalšímu
způsoby. Jedním z nich bylo uzákonění zákazu přímé a nepřímé diskriminace. Přes
zdůraznění významu rovnosti v právu nesmíme však zapomenout, že hlavní
hodnotou chráněnou soukromým právem je (smluvní) svoboda. Pracovní právo sice
tuto základní hodnotu doplňuje akcentem na sociální spravedlnost, bezpečnost
a solidaritu, dosažení úplné rovnosti v rozdělování všech dober však v podmínkách
otevřené společnosti s demokratickou formou vlády není možné.
Zásadu rovného zacházení upravuje zákoník práce jako povinnost zaměstnavatele
určitým způsobem zacházet s vlastními zaměstnanci, a to včetně zaměstnanců
agenturních, kteří byli k zaměstnavateli (uživateli) přiděleni. Zákoník práce ukládá
zaměstnavateli zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich
pracovní a mzdové podmínky, o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění
peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitosti dosáhnout funkčního nebo
jiného postupu v zaměstnání. Ze zásady rovného zacházení vyplývá i požadavek,
aby právní předpisy, kolektivní smlouvy či praxe zaměstnavatelů bezdůvodně
neznevýhodňovaly zaměstnance před ostatními srovnatelnými zaměstnanci.
V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Na rozdíl od zásady
rovného zacházení, která ukládá zaměstnavateli zacházet se zaměstnanci rovně,
v případě zákazu diskriminace se jedná o zákaz odlišného zacházení ze
stanovených důvodů, z tzv. diskriminačních znaků. Příkaz zacházet rovně při svém
výkladu však neobsahuje návod, jak zacházet se zaměstnanci nacházejícími se
Upozornění pro cizince v souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců na
území ČR - možnost podání žádosti o zelenou kartu nebo podání žádosti o prodloužení platnosti
zelené karty skončila 23. 6. 2014. Všechny vydané zelené karty však zůstávají v platnosti po dobu
v nich uvedenou a považují se za zaměstnanecké karty (platí pro ně stejná pravidla);
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka
5 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů
4
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v odlišné nebo nerovné situaci. Podstatou diskriminace je právě určité odlišné či
rozdílné, které zákaz diskriminace v rozsahu diskriminačních znaků činí
nedovoleným.
Zásada rovného zacházení zaručuje rovná práva uchazečům o zaměstnání
a zaměstnancům nacházejícím se ve stejném či srovnatelném postavení (situaci).
Zákonodárce může též uložit zohlednit dopad rovnosti na reálnou situaci jednotlivce
v posuzované situaci. V takovém případě pak již nejde o povinnost nerozlišovat.
Zaměstnavateli se naopak ukládá selektivně postupovat vůči určitým ohroženým
skupinám osob a strpět povinnost na své náklady vytvořit určité podmínky.
Ukládá-li tedy zákoník práce či jiné pracovněprávní předpisy zaměstnavateli strpět
povinnost na své náklady vytvořit určité podmínky, či trpět určitou finanční ztrátu, pak
se jedná o případ provedení zásady zajistit rovné postavení či spíše příležitosti
(rovnost v materiálním smyslu) při rozdělování sociálních pozic a životních šancí
v podobě zaměstnání.
Pro odlišení obou zásad má rozhodující význam povaha rozlišovacího znaku.
Ukládá-li se zaměstnavateli rozlišovat a zvýhodňovat zaměstnance (uchazeče
o zaměstnání) z důvodu, který tyto zaměstnance činí na trhu práce, resp. při výkonu
práce méně konkurence schopné s osobami tímto důvodem nedotčenými (např.
důvod spočívající v těhotenství, mateřství a plnění rodičovských povinností k rodině),
pak se jedná o zásadu zajištění stejného postavení. Požadavek odlišného přístupu,
který je takto prosazován, lze vnímat dvojím způsobem. Jednak jako výjimku
z formálního rovného zacházení (příkladem může být přístup směrnice 76/207/ES či
rozsudek ESD ve věci C-163/82, Komise v. Itálie) nebo jako podmínku, jejíž naplnění
je nezbytné pro překonání tradice a zažitých stereotypů a skutečné nastolení
rovnosti.
Mezi oběma zásadami spočívá rozdíl též v požadavcích kladených na legislativní
a ekonomické zajištění realizace úpravy. Zatímco povinnost rovného zacházení ve
formálním smyslu obvykle neklade na zaměstnavatele další finanční nároky (cílem je
získat kvalitní zaměstnance; zaměstnanci či uchazeči o zaměstnání jsou posuzováni
výlučně z hlediska svých schopností, vlastností, zkušeností a dalších skutečností,
které se vztahují k vykonávané práci), ukládání povinnosti zajistit stejné postavení
osobám v nestejném postavení se děje ve veřejném zájmu jako součást sociální
politiky státu. Ukládání takových povinností by proto mělo být prováděno restriktivně
a s dostatečnou finanční podporou povinných subjektů.
Diskriminační znaky
Zákoník práce zakazuje jakoukoliv diskriminaci (§ 16 odst. 2). Diskriminační znaky
však výslovně nevypočítává. Jistě je zakázáno rozlišování z důvodů, které
s účinností od 1. 9. 2009 (s výjimkou části druhé obsahující změnu zákona
o Veřejném ochránci práv) taxativně vypočítává antidiskriminační zákon (AntiDZ). Do
přijetí AntiDZ bylo možno diskriminační znaky dovodit per analogiam z ust. § 4 odst.
2 ZamZ, či se bylo možno odvolat na ústavní princip obsažený v čl. 1 a čl. 3 odst. 1
Listiny základních práv a svobod (LPS) a jeho provedení v ust. § 11 a násl. ObčZ,
který se od dubna 2008 uplatnil subsidiárně. AntiDZ uvádí jako diskriminační znaky
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rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení,
náboženské vyznání, víru, světový názor, pohlaví, těhotenství, mateřství, otcovství
a pohlavní identifikaci. Dle důvodové zprávy jsou chráněny též osoby bez
náboženského vyznání či víry. Zdravotním postižením se dle ust. § 5 odst. 6 AntiDZ
rozumí tělesné, smyslové, mentální, duševní nebo jiné postižení, které brání nebo
může bránit osobám v jejich právu na rovné zacházení v oblastech vymezených
tímto zákonem; přitom musí jít o dlouhodobé zdravotní postižení, které trvá nebo má
podle poznatků lékařské vědy trvat alespoň jeden rok. Na rozdíl textu ust. § 1 odst. 4
ZPr 1965 ve znění k 31. 12. 2006 a ust. § 4 odst. 2 ZamZ, mezi diskriminačními
znaky není zmíněno státní občanství, sociální původ, rod, jazyk, majetek, manželský
a rodinný stav nebo povinnosti k rodině, členství a činnosti v politických stranách
nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích
zaměstnavatelů. Rozlišování z důvodu barvy pleti, jazyka, sociálního původu,
majetku nebo jiného postavení však zakazuje vůči základním právům čl. 3 LPS. Do
jaké míry lze pod pojem „jiné postavení“ zahrnout státní příslušnost a jazyk, zůstává
však sporné, zda sociální práva jsou vůbec tzv. základní práva. Diskriminací
z důvodu státní příslušnosti u občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků
zakazuje primární unijní právo.
Obecná formulace ust. § 16 odst. 2 „jakákoliv“ vybízí vykládat tuto formulaci velmi
otevřeně jako všezahrnující zákaz rozlišovat z jakéhokoliv, byť potenciálně
diskriminačního důvodu. Takto široká interpretace by však byla kontraproduktivní,
protože jakékoliv rozlišování zakázat nelze. Jednalo by se o příliš těžké břímě pro
každého zaměstnavatele, který nadto je vázán zacházet se všemi zaměstnanci
rovně. Proto je nutno volit při interpretaci tohoto pojmu uvážlivý restriktivní výklad
omezující diskriminační důvody na důvody zmíněné v ZPr 1965 v redakci do
31. 12. 2006.
Přípustné důvody rozlišování mezi zaměstnanci
Jak je uvedeno výše, za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud
z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným
požadavkem nezbytným pro výkon práce. Zaměstnavatel je povinen prokázat, že
vyloučení je postaveno na objektivně zdůvodnitelných faktorech, které nejsou
spojeny s diskriminačním znakem. Pro posouzení nepřímé diskriminace je tedy třeba
hodnotit důvody, které k takovému jednání vedly. Důvody musí být přitom
ospravedlnitelné,
odpovídající
použitým
prostředkům
a
nesouvisející
s diskriminačními důvody.
Úprava přípustných forem rozdílného zacházení je obsažena v antidiskriminačním
zákoně. Zákon připouští podmínky, které mohou odůvodnit rozdílné zacházení –
minimální věk, odborná praxe, doba zaměstnání, odborné vzdělávání, důchodový
věk, pohlaví, nedostatek na trhu práce a etika církve nebo náboženské společnosti.
Minimální věk, odborná praxe, doba zaměstnání a pohlaví úzce souvisí s požadavky
praxe a kvalifikace, které jsou častými kritérii pro výběr nových zaměstnanců.
Pokud jde o minimální věk antidiskriminační zákon pouze obecně stanoví, že tato
podmínka není diskriminační, je-li pro řádný výkon zaměstnání nebo pro přístup
k určitým právům a povinnostem spojeným se zaměstnáním nezbytná.
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Zaměstnavatel může odmítnout uchazeče o zaměstnání či zaměstnance, pokud je
pro řádný výkon zaměstnání potřebné odborné vzdělání, které je nepřiměřeně dlouhé
vzhledem k datu, ke kterému osoba ucházející se o zaměstnání dosáhne
důchodového věku. Jinak rozdílná výše důchodového věku pro muže a ženy není
podle judikatury Soudního dvora EU považována za diskriminaci.
Pokud se týká požadavku odborné praxe a doby zaměstnání, tak požadavek určitého
minimálního věku je nepřímo obsažen v požadavku určitého počtu odsloužených let,
odborné praxe či kvalifikace. Antidiskriminační zákon sice používá pojmy „odborná
praxe“ a „doba zaměstnání“, nicméně tyto pojmy lze vykládat široce a zahrnout pod
ně i tzv. dosaženou nebo započitatelnou praxi podle zákoníku práce.
V souvislosti se zajištěním BOZP činí některé problémy v praxi zákaz výkonu určitých
prací pro ženy. Zákaz výkonu práce není ospravedlnitelný tam, kde jsou příslušníci
a příslušnice obou pohlaví vystaveni rizikům ve stejné míře a intenzitě a tak se
potenciální ohrožení netýkají pouze a výhradně žen jako takových. Soudní dvůr EU
v tomto směru zastává spíše restriktivní výklad výjimek ze zásady rovného zacházení
a tvrdí, že zvláštní ochrana má být poskytnuta ženě jen při chránění jejich
biologických předpokladů a speciálního vztahu, který vzniká mezi ženou a jejím
dítětem. Rovněž nelze garantovat ženám zvláštní ochranu jen s odůvodněním, že by
měly být chráněny před riziky, jelikož mají průměrně menší fyzickou sílu a jsou
v průměru menšího vzrůstu než muži.
Zákoník práce ust. § 309 odst. 5 je samozřejmě vyvolán potřebami praxe překonat
nejasný (či spíše nechtěný) zákonný text. A to především v těch případech, kdy není
smyslem agenturního zaměstnávání zprostředkování práce (tj. testování nových
zaměstnanců před jejich vstupem do pracovního poměru k zaměstnavateli), ale
pouhý přesun rizika spojeného se zaměstnáváním a propouštěním nadbytečných
zaměstnanců. Zaměstnavatelé (uživatelé) se v těchto případech logicky snaží stlačit
náklady na agenturní zaměstnance, které jsou navíc spojeny s poplatky agentuře
práce.
V praxi je vhodnější vyloučit přidělené agenturní zaměstnance z působnosti
sociálních programů a různých bonusů prostřednictvím dodatečných podmínek
nároku na tato plnění (např. nepřetržitou délkou pracovněprávního vztahu
k zaměstnavateli, stanovením zvláštních tarifních stupňů či požadavkem na
zapracování atd.).
Zde je možno se inspirovat v zahraničí. Úprava rovnosti ve všech pracovních
podmínkách není obsažena pouze v české úpravě, ale lze ji nalézt též v úpravě
polské a rakouské. Naopak odchylky od zásady rovného zacházení existují v úpravě
německé a slovenské. Další inspirací může být unijní právo. Směrnice
č. 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání se vztahuje
na zaměstnance, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu
s agenturou práce, a kteří jsou přiděleni uživatelům, aby pod jejich dohledem
a vedením po přechodnou dobu pracovali. Směrnice č. 2008/104/ES se dle svého čl.
1 odst. 2 vztahuje na veřejné a soukromé podniky, které jsou agenturami práce nebo
uživateli a které provozují hospodářskou činnost ziskové či neziskové povahy.
Zásada rovného zacházení je upravena v čl. 5 cit. směrnice. Opět jde o garanci tzv.
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základních pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání zaměstnanců agentur
práce. Co se rozumí základními pracovními je vymezeno v čl. 3 odst. 1 písm. f)
směrnice č. 2008/104/ES. Jedná se o pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání
stanovené v právních a správních předpisech, kolektivních smlouvách nebo dalších
obecně závazných ustanoveních, které se uplatňují u uživatele, týkající se délky
pracovní doby, práce přesčas, přestávek, doby odpočinku, noční práce, dovolených
a státních svátků a odměňování.
Závěrečné shrnutí: Česká republika6 není nucena ani unijním ani mezinárodním
právem zakotvit úplnou rovnost zacházení uživatele s agenturními zaměstnanci jako
s kmenovými zaměstnanci. Lze upravit pouze rovnost v základních pracovních
podmínkách či rovnost agenturního zaměstnance se srovnatelným kmenovým
zaměstnancem uživatele až po uplynutí určité doby.

De lege ferenda se jeví vhodnější úprava slovenského ZPr, který výslovně vypočítává pracovní
podmínky, u nichž se musí s agenturním zaměstnancem zacházet stejně jako se srovnatelným
kmenovým zaměstnancem uživatele.
6
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II. VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP ZAMĚSTNANCŮ AGENTUR
PRÁCE
Předkládaná metodika k provedení vstupního školení BOZP zaměstnanců agentury
práce je vypracována pro výzkumný projekt č. TB03MPSV004 Antidiskriminační
opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních
zaměstnanců.

Seznam zkratek
AP

agentura práce

BOZP

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

MČDP

mycí, čisticí desinfekční prostředky

OOPP

osobní ochranné pracovní prostředky

OZO PR

odborně způsobilá fyzická osoba v prevenci rizik

VTZ

vyhrazená technická zařízení
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Schéma: Dvoustupňové vstupní školení BOZP agenturních zaměstnanců

BOZP
Dvoustupňové vstupní školení, v rámci kterého agenturní zaměstnanec
získá základní informace o BOZP a na samotném pracovišti je formou
instrukce seznámen s výkonem vlastní práce, nebezpečími a riziky práce
při výkonu práce či při zacházení s technickými zařízeními.

AGENTURA PRÁCE

UŽIVATEL

Základní informace

Konkrétní informace

A - obecná obligatorní část

Konkrétní informace
o organizaci BOZP v místě
výkonu práce a o rizicích
vlastní prováděné práce a
opatřeních přijatých k ochraně
zdraví a bezpečnosti.

B - fakultativní část

C - specifická část

KOORDINÁTOR

AGENTURNÍ ZAMĚSTNANEC
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Komentář ke schématu dvoustupňového školení
zaměstnanců a k často se vyskytujícím problémům

BOZP

agenturních

Ve schématu je zachycen Koordinátor agentury práce (a to i pro oblast BOZP), který
musí být vždy, neboť Uživatel nemůže přímo řídit práci agenturních zaměstnanců.
Konkrétní obsah školení BOZP u uživatele není metodikou stanoven ani řešen, neboť
nejsou známy přesné a konkrétní pracovní podmínky u daného uživatele. Metodika je
cílena na vytvoření standardizovaného vstupního školení BOZP, jeho obsah, forma,
informační podklady apod. obecně pro všechny agentury práce a jejich
zaměstnance. Schéma na straně 19 metodiky právě zachycuje dvoustupňovou
úroveň školení, která je pro agenturního zaměstnance nezbytná. K uživateli tak může
přicházet agenturní zaměstnanec, který již získal standardizované vstupní školení
BOZP a uživatel tak může realizovat určitou „přidanou hodnotu“ jako úsporu času
a nákladů na školení BOZP, neboť se může zaměřit již na přesné a konkrétní
informace týkající se konkrétních rizik, bezpečných postupů výkonu práce,
konkrétních OOPP apod. pro výkon práce na přiděleném pracovišti. Toto přesné
rozdělení kompetencí v zajištění školení BOZP je možné řešit podle vzniklých či
specifických podmínek smluvně v rámci dohody o dočasném přidělení zaměstnanců
mezi AP a uživatelem. Proto je vhodné, aby tato dohoda obsahovala požadavek na
provedení školení u uživatele (druhý stupeň školení zaměřený na BOZP podle
charakteru práce a pracoviště), což je plně v souladu se zákoníkem práce. Metodikou
je vytvořen soubor informací, aplikovatelných obecně pro jakoukoli pozici, který může
být využíván agenturou a následně doplněn informací uživatele, konkretizující rizika
pracovního místa.
Tím, že bude pro agenturní zaměstnance zajištěno a realizováno řádné
dvoustupňové školení BOZP, je vytvářen prostor pro omezení jedné z forem
diskriminace a pro prosazování rovných podmínek v této oblasti. V praxi se často
agenturní zaměstnanci nabírají na poslední chvíli. Někdy dokonce dojde k podpisu
pracovněprávních jednání až po vykonání směny. Takováto praxe je však nezákonná
i z hlediska školení o BOZP.

Odpovědnosti a kompetence v oblasti BOZP
Právní úprava, rozdělení odpovědností a kompetencí v oblasti BOZP – např. při
vzniku pracovního úrazu a náhrady vzniklé újmy a škody není dostatečná a v praxi
činí řadu problémů a nejasností. Vztah odpovědnosti uživatele a agentury práce
by měl být proto detailně řešen smluvně v rámci dohody o dočasném přidělení
zaměstnanců.
Zákoník práce ukládá povinnosti v oblasti BOZP (např. vyhledávání rizik, přijímání
opatření k jejich minimalizaci, evidovat pracovní úrazy, vyšetřovat okolnosti vzniku
apod.) zaměstnavateli – tedy agentuře. Po dobu dočasného přidělení uživatel ukládá
zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci,
dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje
bezpečnost a ochranu zdraví (§ 309 odst. 1, zákoník práce). Důležité je, že uživatel
nesmí vůči zaměstnanci agentury práce činit právní úkony jménem agentury práce.

Ze zákoníku práce vyplývá zásada, že jestliže agentura práce, která zaměstnance
dočasně přidělila k výkonu práce u uživatele, uhradila zaměstnanci škodu, která mu
vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním u uživatele, má
právo na náhradu této škody vůči tomuto uživateli, pokud se s uživatelem nedohodne
jinak, agentura práce uplatňuje úhradu náhrady škody po příslušné pojišťovně,
v rámci zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním
úrazu nebo nemoci z povolání ve smyslu § 205d starého zákoníku práce a vyhlášky
č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
Nicméně uživatel by měl agentuře práce uhrazenou škodu nahradit, pokud se s ní
nedohodne jinak. Pro něj zaměstnanec není jeho zaměstnancem a tak by si měli
uživatelé pro tyto účely uzavírat komerční pojistku.
Zákonná regresní úhrada, kterou je agentura práce oprávněna požadovat po
uživateli v případě, že zaměstnanci uhradila náhradu škody, je zakotvena
v ustanovení § 309 odst. 4 zákoníku práce.

BOZP a pracovní úrazy
Právní úprava, rozdělení odpovědností a kompetencí v oblasti BOZP –
vzniku pracovního úrazu a náhrady vzniklé újmy a škody není dostatečná
činí řadu problémů a nejasností. Vztah odpovědnosti uživatele a agentury
měl být proto detailně řešen smluvně v rámci dohody o dočasném
zaměstnanců.

např. při
a v praxi
práce by
přidělení

Zákoník práce ukládá povinnosti v oblasti BOZP (např. vyhledávání rizik, přijímání
opatření k jejich minimalizaci, evidovat pracovní úrazy, vyšetřovat okolnosti vzniku
apod.) zaměstnavateli – tedy agentuře. Po dobu dočasného přidělení uživatel ukládá
zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci,
dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje
bezpečnost a ochranu zdraví (§ 309 odst. 1, zákoník práce). Důležité je, že uživatel
nesmí vůči zaměstnanci agentury práce činit právní jednání jménem agentury práce.
Ze zákoníku práce vyplývá zásada, že jestliže agentura práce, která zaměstnance
dočasně přidělila k výkonu práce u uživatele, uhradila zaměstnanci škodu, která mu
vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním u uživatele, má
právo na náhradu této škody vůči tomuto uživateli, pokud se s uživatelem nedohodne
jinak, agentura práce uplatňuje úhradu náhrady škody po příslušné pojišťovně,
v rámci zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním
úrazu nebo nemoci z povolání ve smyslu § 205d starého zákoníku práce a vyhlášky
č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
Nicméně uživatel by měl agentuře práce uhrazenou škodu nahradit, pokud se s ní
nedohodne jinak. Pro něj zaměstnanec není jeho zaměstnancem a tak by si měli
uživatelé pro tyto účely uzavírat komerční pojistku.
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Zákonná regresní úhrada, kterou je agentura práce oprávněna požadovat po
uživateli v případě, že zaměstnanci uhradila náhradu škody, je zakotvena
v ustanovení § 309 odst. 4 zákoníku práce.
Poznámka: S účinností od 1. 1. 1993 bylo sice zavedeno zákonné pojištění zaměstnavatele za škodu
vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, toto (tehdy deklarované) dočasné
opatření však problém pouze zmírnilo, nikoliv vyřešilo. Nedostatky platné úpravy se bohužel ještě více
zvýrazňují u agenturních zaměstnanců. Ač se na první pohled jedná o úpravu neutrální, neboť nároky
poškozeného zaměstnance nejsou závislé od jeho státní příslušnosti či bydlištěm na českém území,
v praxi tento systém odrazuje agenturní zaměstnance od uplatňování jejich nároků na náhradu škody.
Základním problémem je přímé zapojení zaměstnavatele do procesu oznamování, resp. uplatňování
nároku na náhradu škody. Agenturní zaměstnanec je totiž povinen o náhradu škody žádat
u/prostřednictvím zaměstnavatele. Je pochopitelné, že zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu
došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu (ust. § 105 odst. 1 ZP),
zaměstnavatel však současně má být dle české úpravy též tím, kdo by měl poškozenému
zaměstnanci být nápomocen při uplatňování náhrady škody vůči jemu samému. Zaměstnanec, ale
často ani zaměstnavatel přitom nerozlišují mezi tím, komu je nutno škodní událost nahlásit a tím, kdo
potenciální nárok na náhradu škody uhradí (zaměstnavatelé s výjimkou státu jsou pro tyto účely ze
zákona pojištěni). Navíc opožděné oznámení pracovního úrazu příslušným institucím či zjištění
porušení bezpečnostních předpisů mají nutně za následek sankci pro zaměstnavatele.
Vedle obavy ze ztráty zaměstnání pro domáhání se svých práv je zde ovšem další klíčová limitace
potenciální náhrady škody, která je zapracována do základů platné právní úpravy. Jedná se
o sjednanou omezenou délku pracovněprávního vztahu, která je právě u této kategorie zaměstnanců
pravidlem. „Zaměstnanci, který utrpí (…) v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou nebo při
výkonu práce na základě dohody o pracovní činnosti uzavřené na dobu určitou, přísluší náhrada za
ztrátu na výdělku jen do doby, kdy měl tento pracovněprávní vztah skončit. Po této době přísluší
náhrada za ztrátu na výdělku, jestliže je možné podle okolností předpokládat, že postižený by byl
i nadále zaměstnán.“ Předmětná úprava reguluje sice pouze jeden z nároků poškozeného
zaměstnance, obvykle se ovšem jedná o ten finančně nejnáročnější. Cílem této úpravy je omezit tento
nárok u zaměstnanců, kteří vykonávají výdělečnou činnost jen občas, nebo kteří nemají výdělečnou
činnost hlavním (základním) zdrojem svých příjmů, a proto uzavřeli pracovní poměr na dobu určitou
jen příležitostně a po uplynutí sjednané doby by nadále nepracovali v pracovním poměru, i kdyby
k pracovnímu úrazu nedošlo. Z tohoto důvodu je nutno zde zařadit též zaměstnance konající práci na
základě dohody o provedení práce, byť tento typ pracovněprávního vztahu ZP explicitně nezmiňuje.
Jinak by došlo k absurdní situaci, kdy zaměstnanci pracující z kvantitativního hlediska potenciálně
nejkratší množství pracovních hodin by požívali vyšší jistoty, než zaměstnanci pracující na základě
pracovního poměru na dobu určitou či pracovněprávního vztahu založeného dohodou o pracovní
činnosti.
Ke skončení pracovního poměru či jiného pracovněprávního vztahu sjednaného na dobu určitou dojde
bez ohledu na situaci, v níž se zaměstnanec nachází. Nárok agenturního zaměstnance na náhradu za
ztrátu na výdělku je v takovém případě podmíněn prokázáním, že nebýt tohoto pracovního úrazu či
nemoci z povolání, pak by byl dále zaměstnán. Stávající judikatura Nejvyššího soudu nabízí i v tomto
směru určitý prostor. Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku vznikne též v případě, kdy další
zaměstnávání agenturního zaměstnance lze podle okolností jen předpokládat. Důvodný předpoklad
lze nabýt pouze s přihlédnutím k okolnostem, které tu byly v době úrazu a které vypovídají o tom, zda
zaměstnanec uzavřel pracovněprávní vztah na dobu určitou jen příležitostně (a po uplynutí sjednané
doby trvání pracovního poměru by stejně nadále nepracoval), nebo zda hlavním (základním) zdrojem
jeho příjmů byla výdělečná činnost a zaměstnanec do té doby pravidelně pracoval (a lze tedy podle
okolností předpokládat, že po skončení pracovního poměru by byl znovu zaměstnán). „Když se
pracovníkovi podaří tuto skutečnost prokázat, lze přiznat náhradu za ztrátu na výdělku do výše
průměrného výdělku, který dosahoval natrvalo u organizace, u níž utrpěl pracovní úraz.“
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Schéma: Základní informace o BOZP pro AP

A
Obecná obligatorní
část

•
•
•
•
•
•
•

Předpisy v oblasti bezpečnosti práce
Řešení otázek bezpečnosti práce
Způsobilost
Školení a předávání informací
Vyhledávání a hodnocení rizik
Ochrana zdraví
Úrazy na pracovišti

B
Fakultativní část Požadavky na
pracoviště

•
•
•
•
•

Pracovní prostředí
Technická zařízení
Vyhrazená technická zařízení
Pracovní postupy
Ochrana před rizikovými faktory

•
•
•
•
•

Pracovní prostředí na staveništi
Pracovní postupy při práci se zvířaty
Pracovní postupy při práci v lese
Pracovní postupy v dopravě
Pracovní postupy při práci v prostředí s
nebezpečím výbuchu
Pracovní postupy pro práci ve výškách
Pracoviště nízkotlakých kotelen
Pracoviště pro obrábění kovů a dřeva
Pracoviště s neionizujícím zářením
Pracoviště epidemiologicky závažná

C
Specifická část

•
•
•
•
•

Obligatorní - povinný, závazný, nutný; Fakultativní - nezávazný, nepovinný, volitelný, možný
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1. Cíl metodiky
Cílem metodiky je navrhnout postup pro agentury práce (dále jen AP), který by
umožnil poskytnutí vhodných základních informací novým zaměstnancům –
uchazečům o práci u uživatelů. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen
BOZP) je součástí sociální politiky státu. Hlavní vliv na bezpečnost práce a ochranu
zdraví na pracovištích zaměstnavatele má v rámci svých dozorových činností
a stanovováním základních podmínek bezpečnosti práce na pracovištích
zaměstnavatelů právními předpisy. Pro žádoucí uplatňování BOZP v praxi se jeví
jako vhodné sjednotit vstupní školení agenturních zaměstnanců, kteří vstupují na trh
práce, zpravidla plném různých specifik, která běžný zaměstnanec v běžném
pracovněprávním vztahu nemusí řešit.
Těmi odlišnostmi a specifiky zpravidla jsou:









výkon práce pro uživatele, nikoli zaměstnavatele, tj. složitější vztahy na
pracovišti;
častější změna místa výkonu práce a uživatele;
práce cizince – zaměstnanec přichází z jiného kulturního prostředí (např.
s jinou hierarchií hodnot);
práce v neznámém - cizím pracovním prostředí;
málo kvalifikovaná práce s nízkým společenským ohodnocením;
neznalost společenského prostředí;
potřeba pomoci se začleněním do kolektivu, do společnosti;
a jiné.

Z výčtu je patrné, že zaměstnanci AP mají specifické postavení, které se odráží
nejen v jejich soukromém životě, ale i v pracovním. Toto postavení může být značně
stresující, což pochopitelně nepřispívá k psychické pohodě takového pracovníka.
Vzniká vyšší náchylnost ke zkratkovitému či unáhlenému jednání, vzniku nechtěných
událostí, které mohou vyústit i v poškození zdraví.
Jedním z momentů zcela rozdílného postavení oproti běžným zaměstnancům
v pracovněprávním vztahu je potřebnost dvojího vstupního školení. Každý pracovník
zpravidla u svého zaměstnavatele absolvuje dvoustupňové vstupní školení, v rámci
kterého získá základní informace o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na
samotném pracovišti je formou instrukce seznámen s výkonem vlastní práce,
nebezpečími a riziky práce při výkonu práce či při zacházení s technickými
zařízeními. Zaměstnanci AP mají takové vstupní školení BOZP jak u svého
zaměstnavatele, tj. AP, tak i u uživatele, tj. v místě výkonu své práce. Školení BOZP
u AP i u uživatele jsou nedílnou součástí plnění pracovních povinností zaměstnance,
organizovaných v pracovní době zaměstnance (je zaměstnanci placenou činností).
Povinností zaměstnance je tato školení absolvovat. Při školení zvláště u uživatele
agenturní zaměstnanec musí získat konkrétní informace o organizaci BOZP v místě
výkonu práce a o rizicích vlastní prováděné práce a opatřeních přijatých k ochraně
zdraví a bezpečnosti. Je zřejmé, že toto školení nemůže zaměstnavatel – AP učinit
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komplexně, neboť nezná ani všechny podmínky budoucího uživatele, ani přesné
podmínky i rizika výkonu přidělené práce.7

2. Nový přínos a uplatnění řešení
Navrhovaná metodika nově stanovuje základní požadavky obsahové náplně školení
BOZP u AP. Přináší návrh jak samotné struktury, která se skládá z obligatorní části
povinné pro všechny zaměstnance, a z fakultativní, tj. části, která může být
pověřeným pracovníkem AP, který školení provádí, přizpůsobena podle zaměření –
např. na zemědělství, lesnictví, strojní výrobu apod. Struktura zároveň umožňuje její
doplnění o specifika a charakteristiky vlastní danému regionu či poptávce. Celková
doba školení se předpokládá v délce trvání minimálně dvou hodin, a to s ohledem na
možnost a potřebnost úpravy doporučené osnovy školení podle vlastních podmínek.
Navržená struktura vstupního školení je pro potřeby školitele zpracována do textové
podoby, která poskytuje nejzákladnější informace o zavedeném systému BOZP v ČR
a informace o možném poskytnutí pomoci v případě potřeby. Může být doplněna
o vhodnou aktualizaci dle výše uvedených principů. Tato textová část vstupního
školení BOZP slouží k vlastnímu provedení vstupního školení pověřeným
pracovníkem, jejíž absolvování zaměstnanci řádně stvrdí svým podpisem na
prezenčních listinách vyhotovených AP. Vedle této textové části vstupního školení
BOZP je vyhotovena textová část školení BOZP v jazykových mutacích. Tento text
by školení zaměstnanci měli obdržet v písemné podobě a odnést si ji s sebou.
V případě aktuální potřeby by tak měli možnost nahlédnout do textu, ať již u prvého
uživatele, druhého či dalšího uživatele.
Akceptací a doporučením tohoto metodického návrhu může stát prosazovat principy
sociální politiky a BOZP v praxi. Může podpořit správné provádění vstupních školení
BOZP, tj. předání potřebných informací agenturním pracovníkům, mnohdy cizím
státním příslušníkům, a to jak v samotné oblasti BOZP, tak i určitou formou pomoci
těmto osobám při řešení jejich problémů se začleňováním do společnosti. Napomůže
tak snížit možný stres a nejistoty těchto pracovníků, což se může pozitivně odrazit jak
na jejich vystupování, tak i jistotě a kvalitě výkonu svěřené práce, a tak i jejich
lepšímu přijetí pracovním kolektivem a snadnějším začlenění do společnosti.

Podle § 308 odst. 1 písm. b) zákoníku práce dohoda mezi agenturou práce a uživatelem musí mj.
obsahovat druh práce, kterou bude u uživatele vykonávat. Agentura by tedy měla mít základní
informaci o podmínkách výkonu práce. Podle § 308 odst. 1 písm. f) zákoníku práce dohoda mezi
agenturou práce a uživatelem musí rovněž obsahovat informaci o pracovních podmínkách
zaměstnance uživatele, který vykonává stejnou práci. Podle připravované novely zákona
o zaměstnanosti (sněmovní tisk č. 911) bude nedodržení této povinnosti povinností agentury
a zároveň uživatele. Nedodržení této povinnosti bude pod sankcí.
7
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3. Vstupní školení BOZP u AP (popis - metodická rukověť)
3.1. Úvod
Obsahová náplň vstupního školení je tvořena níže uvedenými
a rozepsanými položkami základní osnovy školení. Navržená
metodika vstupního školení je zaměřena na zdůraznění existence
uceleného a kodifikovaného systému bezpečnosti práce a ochrany
zdraví, který je závazný nejen pro všechny zaměstnavatele, ale
předpokládá i aktivní účast zaměstnanců a jejich podíl při budování
bezpečných a zdravých pracovišť. Jednotlivé položky základního
seznamu jsou vybírány pro účely prvotního a obecného školení
zaměstnanců agentury práce, které v případě znalosti budoucího
výkonu práce budou rozšířeny o konkrétnější položky zásad
a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obsah školení je
orientován zejména směrem k zaměstnancům - na co mají
zaměstnanci nárok, co mohou na pracovištích očekávat. Tyto obecné
a vstupní informace pak budou agenturním zaměstnancům na
konkrétních pracovištích blíže specifikovány uživatelem.

Školení BOZP

Položky jsou seskupeny dle příslušných témat do tří samostatných
částí, z kterých školitel vybírá ty položky či témata, která jsou pro
dané školení aktuální. Obsah školení uvedený v Obecné části je
obligatorní částí pro všechna prováděná školení a nelze uvedené
položky a témata pominout. Za tématem obsahové náplně je uveden
odkaz na konkrétní ustanovení právního předpisu ve formátu číslo
právního předpisu (např. 262/06: jako zákon č. 262/2006 Sb.) a číslo
ustanovení (např. § 103/1a)+c) značí § 103, odst. 1 písm. a) a písm.
c) – jednotlivé paragrafy stejného předpisu jsou spojeny znakem plus
(např. § 2 + § 3) a právní předpisy jsou od sebe odděleny
středníkem). Tyto odkazy jsou pak použity i v rozepsané části tohoto
školení, aby si pracovník, provádějící školení mohl sám obsah
aktualizovat dle vlastních potřeb, měl možnost výběru konkrétních
ustanovení či naopak jejich vhodného doplnění jinými ustanoveními,
ať již právních předpisů či technických předpisů. Jejich požadavky
nejsou do školení zahrnuty, neboť se zřídka přímo dotýkají činnosti
zaměstnanců agentur práce v této obecné rovině. Níže uvedené
rozepsané školení je tak nejmenším možným obsahovým pojetím
a je žádoucí jeho vhodné rozšíření dle aktuálních potřeb.

Struktura školení
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3.2. Obsahová struktura vstupního školení BOZP
Obsahová struktura obsahuje obligatorní část A, fakultativní část B
a specifickou část C.
Schéma vstupního školení:

A - obecná obligatorní část

B - fakultativní část

C - specifická část

A)

Obecná část

1) Předpisy v oblasti bezpečnosti práce
-

právní a technické předpisy, návody k použití a údržbě výrobců
technických zařízení, firemní interní předpisy (např. pracovní
postupy, pokyny, řády apod.) [262/06: § 349/1+2]

-

dodržování předpisů [262/06: § 106/4d)]

-

dostatečné a přiměřené informace před zahájením práce
[262/06: § 103/1f)+g)]

2) Řešení otázek bezpečnosti práce
-

podíl na řešení otázek bezpečnosti práce [262/06: § 108/1-4;
§ 106/3+4g)]

-

informace o řešení otázek bezpečnosti práce [262/06: § 106/1
+ § 106/4c) + § 103/1h)]

-

oznamování nedostatků a závad [262/06: §106/4f)]

-

odmítnutí výkonu „nebezpečné“ práce [262/06: § 106/2]
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Obecná část

3) Způsobilost
-

zdravotní a odborná způsobilost [262/06: § 103/1a)+c); 373/11:
§ 41/d) + § 43/3 + § 59/1a)+b)+2; 79/13: § 9/1a)+b)+c) + § 10/1
+ § 11/1 + § 12/1 + § 13/1]

-

způsobilost v elektrotechnice [50/78: § 3/1 + § 4/1]

4) Školení a předávání informací
-

organizace školení
+ § 106/4a)]

[262/06:

§ 103/2a)+b)+c)

+

§ 103/3

5) Vyhledávání a hodnocení rizik
-

vytváření bezpečných prostředí a pracovních
[262/06: § 1013/1 + § 102/1; 101/05: § 3/1]

podmínek

-

podíl vedoucích zaměstnanců [262/06: § 101/2]

-

soustavné vyhledávání rizik a přijímání opatření [262/06:
§ 102/3+4+6; 101/05: § 3/2]

6) Ochrana zdraví
-

seznámení s kategorizací práce [262/06: § 103/1b); 258/00:
§ 37/1; 432/03: § 3/1a)+b)+c)+d)]

-

rizikové faktory [361/07: § 2/1+3]

-

hygienické limity pro manipulaci s břemeny [361/07: § 29/2-6]

-

zákaz prací a pracovišť pro určené skupiny osob [180/15:
§ 1/a)+b)]

-

náhrada ztráty tekutin, ochranné nápoje [361/07: § 4a/1 + § 8/15]

-

pracovnělékařské prohlídky [262/06: §103/1d) + § 106/4b)]

-

poskytování první pomoci [262/06: § 201/6 + §103/1j); 309/06:
§ 2/1f)]

-

zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů [262/06:
§ 103/1l) + § 106/4e)+i)]

7) Úrazy na pracovišti
-

oznamování úrazů, spolupráce při objasnění příčin [262/06:
§ 106/4h)]

-

nahlížení do dokumentace [262/06: § 103/1i); 201/10: §2/3]

28

B)

Požadavky na pracoviště

Fakultativní část

1) Pracovní prostředí
-

základní pracovní podmínky (např. klima, světlo, zásobování
vodou, úklid) [309/06: § 2/1b)+e); 361/07: § 41/1 +
§ 45/1+2+5+6 + § 45a + §53/1 + § 55a]

-

uspořádání pracovišť, volné prostory [309/06: § 2/1a)+d;
101/05: § 3/3a)]

-

vhodné prostory (např. sociální zařízení, převlékárny, ohřívárny
apod.) [309/06: § 2/1c); 361/07: § 54/1]

-

rozmístění bezpečnostních značek [309/06: § 6/1; 378/01:
§ 3/1p); 11/02: §2/1; 91/93: § 12/i)]

2) Technická zařízení
-

bezpečná technická zařízení, stroje, nářadí, pomůcky [309/06:
§ 4/1; 378/01: § 3/1a)+b)+o); 101/05: § 3/3d)]

-

ochranné a ergonomické prvky [309/06: § 4/1a+b; 378/01:
§ 3/1d)+r)]

-

pravidelná kontrola a údržba [309/06: § 4/1c); 378/01: § 3/2;
101/05: § 3/4a)]

-

provozní dokumentace [378/01: § 2/e)+f) + § 4/1-3; 101/05:
§ 3/3b)]

3) Vyhrazená technická zařízení
-

obsluha kotlů [174/68: § 6b/1; 18/79: § 11/1+6]

-

obsluha plynových zařízení [21/79: § 5/1; 85/78: § 3/2]

4) Pracovní postupy
-

bezpečné
chování
§ 5/1b)+c)+d)+e)+f)]

–

pracovní

postupy

[309/06:

-

bezpečnostní přestávky [309/06: § 5/1a); 361/07: § 39/1]

5) Ochrana před rizikovými faktory
-

zjišťování druhů a hodnot rizikových faktorů [309/06: § 7/1]

-

zřizování kontrolních pásem [309/06: § 7/4+5+6; 432/03: §5/f)]

-

rizikové práce a vedená evidence [258/00: § 39/1 + § 40/a)+b)]

-

nemoci z povolání [290/95: § 1/1+2; 373/11: § 41/e) +
§ 61/1+2+5 + § 63/4]

-

práce s chemickými látkami [48/82: § 237/5; 361/07: § 9/1+2;
§ 11/1+2; 258/00: § 44a/6]
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-

hygienické limity hodnot hluku [272/11: § 3/1a)+2+3 + § 4/1a)
+ § 5 + § 6 + § 7/2+3; 432/03: příloha 1: část 3]

-

hygienické limity vibrací [272/11: § 13/1a)+3a)+4a); 432/03:
příloha 1: část 4]

-

zákaz výkonu některých prací [309/06: § 8/1-3]

-

používání OOPP, MČDP, ochranných
§ 104/1+3+4+5; 495/01: §3/3+4 + § 5]

-

očkování, prohlídky, léčení [262/06: § 106/4b); 258/00: § 46/1+2
+ § 53/1a)+2 + § 64/a)+b)+d); 536/06: § 1/b)]

C)

nápojů

[262/06:

Specifická část

Specifická část

1) Pracovní prostředí na staveništi [309/06: § 3/2a)-j); 591/06:
§ 2/1+2]
2) Pracovní postupy při práci se zvířaty [27/02: § 3/3 + § 4/d)+e)]
3) Pracovní postupy při práci v lese [28/02: § 2/1-4 + příloha: čl. I/2
+ čl. II/3+5+11+12+15 + čl. IV/1e)+h)+i) + čl. V/1d) + čl. VI/1c)]
4) Pracovní postupy v dopravě [168/02: § 3+4a)-d) + příloha1: čl.
3a)+b) + příloha 2: čl. 2b)+c)+d) + příloha 4: čl. 3a)-e)+r)]
5) Pracovní postupy při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
[406/04: § 4/1+2 + příloha: čl. 2/A/2.2.2]
6) Pracovní postupy pro práci ve výškách [362/05:
/1a)+b)+2+7+8 + příloha: II/4 + III/10 + IV/1a)+2 + IX/a)-d)]
7) Pracoviště
nízkotlakých
§ 12/a)+b)+d)+e)+f)+g)+k)]

kotelen

§

[91/93:

8) Pracoviště pro obrábění kovů a dřeva [262/06: § 106/4d);
378/01: § 3/1d); 48/82: § 54/5+8+9 + § 63/5+7]
9) Pracoviště s neionizujícím
+ § 6/1a)+b) + § 7]

zářením

[291/15:

§ 1/a)+b)

10) Pracoviště epidemiologicky
+ § 20/a)+c)+d)]

závažná

[258/00:

§ 19/1+2
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Obecně závazné právní předpisy k vstupnímu školení

§
K definování obsahové náplně vstupního školení BOZP byla použita
ustanovení z níže uvedených právních předpisů. Tato ustanovení
jsou uvedena na úrovni každé jednotlivé položky, a jsou obsažena
i v následující kapitole rozepsaného vstupního školení BOZP.
-

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů.

-

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

-

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

-

Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.

-

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam
nemocí z povolání.

-

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických
zařízení, přístrojů a nářadí.

-

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah
a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků.

-

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled
a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

-

Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel
povinen zajistit při práci související s chovem zvířat

-

Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel
povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného
charakteru.

-

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

-

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí
s nebezpečím výbuchu.

-

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích
na pracoviště a pracovní prostředí.
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dalších

podmínek

-

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

-

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

-

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

-

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

-

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně před neionizujícím
zářením.

-

Vyhláška č. 50/1978
v elektrotechnice.

-

Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách
plynových zařízení.

-

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich
bezpečnosti.

-

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich
bezpečnosti.

-

Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich
bezpečnosti.

-

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

-

Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce
v nízkotlakých kotelnách.

-

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro
zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů
biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického
materiálu pro provádění biologických expozičních testů
a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

-

Vyhláška č. 536/2006 Sb., o očkování proti infekčním
nemocem.

-

Vyhláška č. 73/2010
technických zařízeních.

-

Vyhláška 79/2013 Sb., o pracovnělékařských
a některých druzích posudkové péče.

-

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích.

Sb.,

Sb.,

o

o

odborné

vyhrazených
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způsobilosti

elektrických
službách

4. Text vstupního školení BOZP
Podle výše uvedené struktury vstupního školení byl vytvořen text pro
provedení vstupního školení, a to zejména pro ty AP, které neužívají
služby OZO PR a zajišťují si tuto činnost vlastními silami (za
podmínek podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 309/2016 Sb.).
A)

Obecná část

1)

Předpisy v oblasti bezpečnosti práce

[262/06: § 103/1f)+g) + § 106/4d) + § 349/1+2]
Bezpečnost práce je trvalou a nedílnou součástí jakékoli práce,
jakéhokoli pracovního postupu a příslušné informace jsou
zaměstnancům předávaná formou konkrétních pokynů vedoucími
zaměstnanci. Informace o vhodném a požadovaném chování či
reagování na vzniklou situaci jsou pracovníkovi podávány
i prostřednictvím výstražných a informačních tabulek, výstražných
zvukových a světelných signálů, které jsou péčí zaměstnavatele či
výrobce technického zařízení rozmísťovány na viditelných
a vhodných místech. Samotné předpisy k bezpečnosti práce
a ochraně zdraví jsou součástí učebních osnov i rekvalifikačních
kurzů. Požadavky jsou proto obsaženy v mnohých předpisech
k ochraně života a zdraví, hygienických a protiepidemických
předpisech, v technických předpisech, normách a dokumentech.
Vedle těchto obecných předpisů jsou požadavky upraveny také
v různě oborově či odborně zaměřených předpisech, jako např.
stavebních, dopravních, požárních, v předpisech o zacházení
s chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami
škodlivými
zdraví,
hořlavinami,
výbušninami,
zbraněmi,
radioaktivními látkami, pokud upravují otázky týkající se ochrany
života a zdraví.

Bezpečnost práce –
nedílná součást
práce

Zaměstnavatel je povinen poskytnout všechny potřebné informace
z těchto předpisů v přiměřeném rozsahu. Zvláště s ohledem na
seznámení s riziky práce, hodnocení těchto rizik a přijatými
opatřeními na ochranu před jejich působením. Tuto povinnost má
zaměstnavatel jak vůči svým zaměstnancům v trvalém pracovním
poměru, tak i zaměstnancům s pracovním poměrem časově
omezeným, vč. zaměstnanců jiných zaměstnavatelů či zaměstnanců
agentur práce, kteří k němu, jako uživateli, byli přiděleni. Tyto
informace musí být poskytnuty před zahájením vlastní práce.

Zaměstnavatel –
povinnost
poskytnout
informace

Zaměstnanec musí dodržovat při práci stanovené pracovní postupy,
používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní
ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení. Nesmí je
svévolně měnit či vyřazovat z provozu. Při práci se zaměstnanec řídí
zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi
zaměstnavatele, které mu byly předány vedoucím pracovníkem. Při

Zaměstnanec –
povinnost
dodržovat
instrukce, postupy
a pokyny
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práci dbá o svou vlastní bezpečnost a své zdraví, stejně tak
i o bezpečnost a zdraví ostatních fyzických osob. To znamená, že
upozorní své kolegy či ostatní osoby na nebezpečnost jak své
činnosti, tak i nebezpečnost pracovního postupu druhé osoby, aby
omezil či zamezil vzniku nebezpečí a přímého ohrožení zdraví či
života osob na pracovišti a v jeho blízkém okolí.
2)

Řešení otázek bezpečnosti práce

[262/06: § 103/1h) + § 106/1+2+3+4c)+g)+f) + § 108/1-4]
Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon “nebezpečné“
práce, tj. práce, u níž se odůvodněně domnívá, že bezprostředně
a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě
život nebo zdraví jiných osob. Takové odmítnutí není posuzováno
jako nesplnění povinnosti zaměstnance.
Jak již bylo zmíněno, zaměstnanec má právo i povinnost vznášet
připomínky a podněty ke zlepšení úrovně bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, oznamovat svému vedoucímu nedostatky a zjištěné
závady a dodržovat zásady BOZP. To vykonává jak svým aktivním
přístupem, podanými návrhy, upozorněními, či při odstraňování
zjištěných nedostatků po kontrolách, a účastí na řešení otázek
BOZP, tak i pasivním přístupem, tj. dodržováním zaměstnavatelem
stanovených postupů a opatření. Znalost základních povinností
BOZP, které zaměstnanci vyplývají z právních a ostatních předpisů,
stejně tak z požadavků zaměstnavatele, je nedílnou a trvalou
součástí
kvalifikačních
předpokladů
zaměstnance.
Přitom
zaměstnanec dodržuje ty právní a ostatní předpisy nebo pokyny
zaměstnavatele, se kterými byl řádně seznámen.
Práva na řešení otázek BOZP nesmějí být zaměstnanci zbaveni.
Spolupráce zaměstnanců se zaměstnavatelem musí být i na úseku
BOZP oboustranná. Zaměstnavatel musí zaměstnancům přímo,
nebo prostřednictvím jejich zástupců pro oblast BOZP či
prostřednictvím odborové organizace, umožnit účast na jednáních
týkajících se BOZP či jim o takovém jednání poskytnout informace.
Zároveň musí vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy
k odstranění rizik nebo k přijetí opatření k jejich snížení. Stejně tak
s nimi musí projednat podstatná opatření týkající se BOZP,
vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich
působení, organizaci školení BOZP a určení OZO PR.
Zaměstnavatel je mj. povinen informovat o určení zaměstnanců
k organizování poskytnutí první pomoci, evakuace, přivolání lékařské
pomoci či hasičů, o výběru a poskytování pracovnělékařských
služeb, o určení OZOP PR. Poskytnuté informace musí být
zaměstnancům srozumitelné.
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Odmítnutí výkonu
práce

Jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům
poškozujícím plod v těle matky, je zaměstnavatel povinen o tom
zaměstnankyně informovat. Zároveň musí těhotné zaměstnankyně,
zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce
devátého měsíce po porodu seznámit s riziky a možnými účinky
těchto rizikových faktorů na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví
a učinit potřebná opatření, která se týkají snížení rizika psychické
a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené
s vykonávanou prací. Opatření musí být účinná po celou dobu, kdy je
to nutné k ochraně bezpečnosti této skupiny zaměstnankyň nebo
zdraví dítěte.
3)

Způsobilost

[262/06: § 103/1a)+c); 50/78: § 3/1 + § 4/1; 373/11: § 41/d) + § 43/3
+ § 59/1a)+b)+2; 79/13: § 9/1a)+b)+c) + § 10/1 + § 11/1 + § 12/1 +
§ 13/1]
Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával
zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho
schopnostem a zdravotní způsobilosti.
Agentura práce pro přidělené zaměstnance agentury práce na své
náklady zabezpečí: vstupní lékařskou prohlídku, jakož i prohlídky
periodické, mimořádné, následné a výstupní do úrovně 3. kategorie
(§ 37 zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění a ust. § 59 zákona č.
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, v platném znění)
a lékařský posudek příslušného poskytovatele pracovnělékařských
služeb, že zaměstnanec agentury práce je zdravotně způsobilý
v plném rozsahu, tedy nikoliv s podmínkou pro výkon práce
požadované profese.
Pracovnělékařskými prohlídkami jsou vstupní, periodická, mimořádná
a výstupní prohlídka. Vstupní prohlídka se organizuje před vznikem
pracovního poměru, aby se předešlo zařazení uchazeče
o zaměstnání k výkonu práce, ke které nemá odpovídající zdravotní
způsobilost. Není-li vstupní prohlídka provedena, považuje se
uchazeč o zaměstnání za zdravotně nezpůsobilého k výkonu práce.
Periodická prohlídka se organizuje za účelem zjištění včasné změny
zdravotního stavu v souvislosti se zdravotní náročností práce
a běžným stárnutím organismu. Periody jsou různé podle
kategorizace práce a fyzického věku zaměstnance. Výstupní
prohlídka se organizuje zpravidla na základě žádosti zaměstnance.
Určitým druhem výstupní prohlídky je následná prohlídka, která je
organizována po ukončení rizikové práce, za účelem zjištění změn
zdravotního stavu v souvislosti s prací za takovýchto podmínek.
Všechny pracovnělékařské prohlídky se organizují u poskytovatele
pracovnělékařských služeb nebo registrujícího lékaře, nejde-li
o výkon rizikových prací – prací s rizikovými faktory, jako posudková
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Způsobilost
k výkonu práce

činnost, čemuž odpovídá i závěr takové prohlídky, kterým je pouze
konstatování, zda je pracovník zdravotně způsobilý, způsobilý
s podmínkou, nezpůsobilý, či pozbyl dlouhodobě zdravotní
způsobilost.
Odborná způsobilost se nabývá školením, není-li získána v rámci
vzdělání. Součástí vstupního školení BOZP musí být i poskytnutí
informace o způsobilosti v elektrotechnice. Nekvalifikované osoby
jsou zde rozděleny do dvou skupin, na pracovníky seznámené
a pracovníky poučené. Pracovníci seznámení jsou ti, kteří jsou
seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními
a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními. Toto seznámení
provádí pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti.
Pracovníci poučení jsou ti, kteří jsou seznámeni s předpisy pro
činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni
na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni
s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Toto
seznámení provádí pracovník kvalifikovaný v elektrotechnice.
Poznámka: vzhledem k častým nejasnostem a problémům v praxi je
vhodné uvést v této souvislosti širší právní aspekty (v textu uvedeno
kurzívou).
Poskytovatel pracovnělékařských služeb by měl být v souladu s mezinárodními
standardy i platnou právní úpravou pravou rukou zaměstnavatele. Měl by mu nejen
pomáhat radou při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť, při zavádění
nových technologií, látek a postupů a při úpravách pracovních míst, při identifikaci
rizik, ale též hodnotit zdravotní stav zaměstnanců nebo osob ucházejících se
o zaměstnání, v určitém rozsahu je též školit a konečně vykonávat v poměrně
rozsáhlém měřítku pravidelný dohled. Právě poskytovatel pracovnělékařských
služeb, který je seznámen s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
by měl pomoci snížit počet nemocí z povolání, a to zejména u méně rizikových
prací.
I když pracovnělékařské služby zahrnují preventivní, diagnostickou a konzultační
péči, klíčová je především služba posudkové péče, kdy poskytovatel
pracovnělékařské péče zjišťuje, zda je zaměstnanec schopen konat dosavadní
práci. Pochybení, jehož se poměrně snadno může v této oblasti poskytovatel
pracovnělékařských služeb dopustit (např. při povinné právní kvalifikaci dle dvou
vzájemně málo propojených zákonů týkající se zdravotní způsobilosti
zaměstnance) má pro zaměstnavatele fatální následky. Přitom doposud není
postavení poskytovatele pracovnělékařských služeb a jeho posudková činnost
uchopena v odborné literatuře dostatečně.
Zákonodárce při úpravě závaznosti lékařského posudku v zákoně č. 373/2011 Sb.
o specifických zdravotních službách, v platném znění (dále „ZSZS“) vycházel
z judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Programově bylo tedy
v ZSZS upraveno, že lékařský posudek o zdravotním stavu nebo zdravotní
způsobilosti není správním aktem, ale jde pouze o jakési „dobrozdání“
o zdravotním stavu posuzované osoby vydané poskytovatelem zdravotních služeb.
Jak konstatoval Ústavní soud: „…o zdravotním stavu se nerozhoduje, ten se
zjišťuje.“
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Zákonodárce nakonec nebyl důsledný v koncipování lékařského posudku jako
pouhého dobrozdání o zdravotním stavu. Zaměstnavatel je, jak vyplývá z ust. § 55
odst.1 písm.b) ZSZS, povinen: „při zařazování zaměstnanců k práci postupovat
podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti“. Takovýto krok
zákonodárce je naprosto pochopitelný vzhledem k ust. § 103 odst. 1 písm. a)
zákoníku práce, z něhož vyplývá, že zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby
zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by
neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
Povinnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci dle ust. § 41 odst. 1
písm. b) zákoníku práce je vždy spojena s podmínkou vydání lékařského posudku
nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu. Pokud by znalecký posudek nebo
nový lékařský posudek určil, že zaměstnanec je způsobilý k určitému druhu práce,
musí zaměstnavatel zaměstnance na jinou práci převést, ledaže zaměstnavatel
nemá pro zaměstnance jinou vhodnou práci. Při tomto postupu je ovšem nutno mít
na paměti, že dle judikatury Nejvyššího soudu se převedením na jinou práci
vylučuje možnost skončení pracovního poměru výpovědí dle ust. § 52 písm. d)
zákoníku práce. Sankce pro nerespektování závěrů lékařského posudku jsou
obsaženy jednak v zákoně o ochraně veřejného zdraví, jednak v zákoně o inspekci
práce.
Na druhou stranu v úpravě závaznosti posudku, co by podkladu pro zjištění
existence pracovního úrazu a zjištění existence kvalifikovaného zdravotního
důvodu pro skončení pracovního poměru, již zákonodárce svůj cíl dodržel. Je proto
na zaměstnavateli, aby jednal, byť sám nemá možnost zdravotní stav
zaměstnance
jinak
přezkoumat,
než
prostřednictvím
poskytovatele
pracovnělékařských služeb, jehož posudek je ovšem pro soud za poměrně lehce
splnitelných podmínek právně nezávazný.

4)

Školení a předávání informací

[262/06: § 103/1f)+g) + § 103/2a)+b)+c) + § 103/3 + § 106/4a)]
Školení k BOZP doplňuje odborné předpoklady a požadavky pro
výkon práce. Zaměstnavatel určuje obsah a četnost školení, včetně
způsobu ověřování znalostí. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho
závažnost, musí být školení pravidelně opakováno. Školení musí být
organizováno při nástupu zaměstnance do práce, při změně
pracovního zařazení či druhu práce, stejně tak při zavedení nové
technologie či změně výrobních postupů a prostředků a v případech,
které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci. Zaměstnanec je povinen zúčastnit se těchto školení
a podrobit se ověření svých znalostí.
5)

Školení BOZP

Vyhledávání a hodnocení rizik

[262/06: § 101/1+2 + § 102/1+3+4+6; 101/05: § 3/1+2]
Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní prostředí a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich
života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika"). Péče
zaměstnavatele o BOZP je nedílnou a rovnocennou součástí
pracovních povinností jeho vedoucích zaměstnanců na všech
stupních řízení. Zaměstnanci musí respektovat jejich pokyny.
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Rizika

Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými
technickými a organizačními opatřeními ve stavu, který neohrožuje
bezpečnost a zdraví osob. Při zajištění bezpečného stavu pracoviště
vychází zaměstnavatel z hodnocení rizik, která vyplývají z možných
zdrojů ohrožení. Těmi jsou jak používaná technická zařízení, tak
vykonávaná činnost, nebo vyskytující se rizikové faktory.
Nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních
podmínek vyhledává zaměstnavatel soustavně, např. pravidelnými
kontrolami úrovně BOZP na svých pracovištích, a zjišťuje příčiny
a zdroje nebezpečí. Na základě tohoto zjištění vyhledává a hodnotí
rizika a následně přijímá opatření k jejich odstranění nebo
minimalizaci ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Vhodná
opatření přijímá i pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako
jsou např. havárie, požáry a povodně, organizování evakuace
zaměstnanců s pokyny k zastavení práce s okamžitým opuštěním
pracoviště a odchodu do bezpečí.
6)

Ochrana zdraví

[262/06: § 102/6 + § 103/1b)+d)+j)+l) + § 106/4b)+e)+i); 309/06:
§ 2/1f); 361/07: § 2/1+3 + § 4a/1 + § 8/1-5 + § 29/1-6; 258/00: § 37/1;
432/03: § 3/1a)-d); 180/15: § 1/a)+b)]
Na pracovištích zaměstnavatelů se vyskytují různá nebezpečí.
Jednou skupinou jsou nebezpečí shrnutá pod pojem rizikové faktory.
Mezi takovéto rizikové faktory patří hluk, vibrace, neionizující záření,
optické a ionizující záření, mikroklimatické podmínky se zátěží
teplem či chladem, fyzická zátěž s celkovou fyzickou zátěží, s lokální
fyzickou zátěží, s pracovní polohou a s ruční manipulací s břemeny,
dále sem patří biologické faktory nebo chemické faktory jako olovo,
prach, karcinogeny, mutageny, látky toxické pro reprodukci a azbest.
Povinnosti zaměstnavatelů k ochraně zaměstnanců stanovují různé
právní předpisy.

Rizikové faktory

Obecně se rizikové faktory člení do čtyř kategorií, a pracovníkem
vykonávaná práce se pak podle těchto kategorií zařazuje do té
nejpřísněji stanovené. O zařazení pracoviště a práce do kategorie
musí být zaměstnanec seznámen. Do prvé kategorie se zařazují
práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný
nepříznivý vliv na zdraví – zpravidla kancelářské práce. Do druhé
kategorie se zařazují práce, u nichž lze očekávat nepříznivý vliv na
zdraví pouze výjimečně a zejména u vnímavých jedinců – při práci
nejsou překračovány stanovené hygienické limity. Do třetí kategorie
se zařazují práce, u kterých jsou překračovány hygienické limity,
expozice osob není spolehlivě snížena technickými opatřeními a je
proto nutné užívat osobní ochranné pracovní prostředky. Do čtvrté
kategorie se zařazují práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení

Kategorizace prací
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zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných
a použitelných ochranných opatření.
Zvláštní postavení mezi zaměstnanci mají mladiství, těhotné
zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky
do konce devátého měsíce po porodu. Tyto skupiny zaměstnanců
mají některá práce zakázány. V případě mladistvých mohou být
zakázané práce výjimečně povoleny, jsou-li vykonávány v rámci
přípravy na jejich budoucí povolání.

Zákaz práce

Při práci v zátěži teplem dochází k ztrátě tekutin potem a dýcháním.
Hygienický limit je stanoven na 1,25 litru za osmihodinovou pracovní
směnu, přičemž rozhodná je ztráta solí, nikoli samotné množství
tekutin. K ochraně zdraví zaměstnavatel poskytuje ochranný nápoj
v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních
látek. Takovýto nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí
obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Může
obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu, množství alkoholu
v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento - pro mladistvého
zaměstnance však alkohol nesmí obsahovat vůbec. Zpravidla lze
podávat pramenitou vodu či vodu slabě mineralizovanou. U fyzicky
namáhavých prací je polovina stanoveného množství tvořena
středně mineralizovanou vodou. Ochranné nápoje se distribuují na
pracovištích s trvalou prací v zátěži teplem ve 4. kategorii podle
zákona o ochraně veřejného zdraví a na pracovištích s teplotou nižší
než 4 °C. K ochraně zdraví před účinky zátěže chladem se také
poskytuje ochranný nápoj. Ten se poskytuje teplý, v množství
alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.

Ochranné nápoje

Pro ruční práci s břemeny se stanovují hygienické limity k posouzení
hmotnosti manipulovaného břemene, kumulativní hmotnosti břemene
– tj. celkového součtu hmotností jednotlivých manipulovaných
břemen za směnu, vynakládaný energetický výdej nebo srdeční
frekvenci. Hodnotí se i pracovní podmínky, za kterých k ruční
manipulaci s břemeny dochází. K manipulaci s břemenem dochází
buď občasně – tj. zvedání a přenášení břemen nepřesahující
souhrnně 30 minut za pracovní směnu, nebo často, což znamená
déle jak 30 minut za celou pracovní směnu. Hygienické limity pro
manipulaci s břemeny jsou stanoveny zvlášť pro muže a zvlášť pro
ženy. Ženy smějí občasně zdvihat a přenášet břemena o hmotnosti
do 20 kg, často břemena o hmotnosti do 15 kg. Při práci vsedě
mohou manipulovat s břemeny o hmotnosti do 3 kg. Průměrný
hygienický limit pro kumulativní zátěž je stanoven na 6 500 kg. Muži
smějí občasně zdvihat a přenášet břemena o hmotnosti do 50 kg,
často břemena o hmotnosti do 30 kg. Při práci vsedě mohou
manipulovat s břemeny o hmotnosti do 5 kg. Průměrný hygienický
limit pro kumulativní zátěž je stanoven na 10 000 kg.

Manipulace
s břemeny
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Jak bylo zdůrazněno v části o způsobilosti, zaměstnavatel organizuje
vykonávání pracovnělékařských prohlídek, vyšetření a očkování,
které jsou základem zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu
sjednané práce. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci sdělit,
u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb budou tyto
úkony poskytnuty a zaměstnanec je povinen se těmto úkonům
podrobit.

Lékařské prohlídky

Zaměstnavatel je povinen zaměstnancům zajistit poskytnutí první
pomoci. Podle druhu činnosti a velikosti pracoviště stanovuje
potřebný počet pracovníků k organizaci poskytnutí první pomoci
a přivolání zdravotnické záchranné služby (jakož i hasičského
záchranného sboru či Policie České republiky). Pracoviště vybavuje
prostředky k poskytnutí první pomoci ve spolupráci s poskytovatelem
pracovnělékařských služeb. Součástí těchto prostředků je i vybavení
prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné
služby.

První pomoc

Zaměstnanec nesmí na pracovištích zaměstnavatele kouřit tam, kde
by účinkům kouření byli vystaveni také nekuřáci, a zaměstnavatel je
povinen tento zákaz dodržet. To zpravidla činí tím, že vyhrazuje
prostory či místa pro kouření. Zaměstnanec nesmí v pracovní době
na pracovištích zaměstnavatele či mimo tato pracoviště požívat
alkoholické nápoje nebo pod jejich vlivem na tato pracoviště
vstupovat. Tento zákaz se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují
v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se
sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání
těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním
těchto úkolů obvykle spojeno. Obdobně platí zákaz k nezneužívání
jiných návykových látek. K ověřování, zda zaměstnanec nepracuje
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek určuje písemně
zaměstnavatel oprávněného vedoucího a zaměstnanec se musí
zjištění podrobit.

Zákaz kouření,
alkoholu,
návykových látek

7)

Úrazy na pracovišti

[262/06: § 103/1i) + § 106/4h); 201/10: §2/3]
Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému vedoucímu
zaměstnanci jakýkoli vzniklý pracovní úraz, jehož byl svědkem a svůj
pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí. Při
objasňování příčin úrazu zaměstnanec se zaměstnavatelem – jím
ustaveným vyšetřovatelem či komisí spolupracuje. Zaměstnavatel
umožňuje zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena
v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a na jeho žádost mu vydá potvrzenou kopii nebo výpis údajů v knize
úrazů o jeho úrazu. V případě smrtelného úrazu ji vydá rodinným
příslušníkům zaměstnance.
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Úraz

B)

Požadavky na pracoviště

1)

Pracovní prostředí

Pracoviště

[309/06: § 2/1a)-e) + § 6/1; 361/07: § 41/1 + § 45/1+2+5+6 + § 45a +
§53/1 + 54/1+2 + § 55a; 101/05: § 3/3a); 378/01: § 3/1p); 11/02:
§2/1; 91/93: § 12/i)]
Všechna pracoviště zaměstnavatele musí být prostorově
a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby odpovídala
stanoveným
právním
předpisům,
všem
bezpečnostním
a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště.
Pracovní prostory, chodby, schodiště a jiné komunikace musí mít
stanovené rozměry, jejich povrch musí být vybaven pro činnosti na
něm vykonávané. Únikové cesty, východy a dopravní komunikace
k nim včetně přístupových cest musí být stále volné.

Pracovní prostředí

Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních
prostředků, do provozu a používání je, že odpovídají požadavkům
stanoveným právními předpisy. Před uvedením pracoviště do
provozu a při jeho běžném používání je mimo jiné nutné zajistit, aby
uspořádání pracoviště zaměstnance chránilo před nepříznivými
povětrnostními vlivy, před škodlivými účinky pracovních,
technologických postupů, výrobních a technologických procesů.
Zároveň musí být určeny osoby k zajištění bezpečného provozu,
používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště.
Všechna pracoviště zaměstnavatele musí odpovídat bezpečnostním
a hygienickým požadavkům stanovených právními předpisy. Mezi ně
patří např. požadavek, aby byla pracoviště pokud možno osvětlena
denním světlem, byla zásobena vodou a měla stanovené
mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu,
větrání, vlhkost a teplotu. Na všech pracovištích musí být zajištěna
pravidelná údržba, úklid a čištění.

Bezpečnostní
a hygienické
požadavky

Osvětlení vnitřních či venkovních pracovišť a spojovacích cest, ať již
denním, umělým nebo sdruženým osvětlením musí odpovídat
náročnosti vykonávané práce. Přitom nesmí být příčinou oslňování.
Může-li při osvětlení pracoviště denním světlem docházet ke zvýšené
tepelné zátěži nebo oslnění, musí mít osvětlovací otvory vybaveny
clonícími zařízeními k regulaci přímého slunečního záření.

Osvětlení

Dostatečná výměna vzduchu na pracovišti je zajištěna přirozeným,
nuceným nebo kombinovaným větráním v závislosti na vykonávané
práci a její fyzické náročnosti.

Větrání

Prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou a teplou
tekoucí vodou pro zajištění pití zaměstnance, zajištění první pomoci
a osobní hygieny zaměstnance. Při práci s biologickými činiteli,

Voda
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chemickými látkami, na pracovištích epidemiologicky závažných či
na pracovištích s péčí o tělo, musí být zajištěna tekoucí pitná voda
přímo na pracovišti. Pokud to povaha práce vyžaduje, zřizují se ruční
sprchy. Na pracovištích s žíravinami musí být zajištěna i možnost
vyplachování oka pitnou vodou.
Úklid pracoviště, sanitárních a pomocných zařízení se provádí podle
zpracovaného harmonogramu zaměstnavatele. Na pracovištích
s technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí,
zdrojů znečištění jako sekundárních produktů z technologického
procesu se úklid provádí denně.

Úklid

Mezi prostory, které zaměstnavatel zřizuje v prostorách pro výkon
vlastní práce, patří prostory pro osobní hygienu, převlékání,
odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců.
Sanitárním zařízením pracoviště se rozumí šatna, umývárna, sprcha
a záchod. Šatna se zřizuje pro zaměstnance, který musí nosit
pracovní oděv a nemůže se z hygienických, epidemiologických nebo
jiných důvodů převlékat v jiném prostoru. Pro ostatní zaměstnance
se vyčleňuje prostor pro ukládání civilního oděvu a obuvi. Není-li po
ukončení práce nezbytná celková očista těla ve sprchách, zřizují se
pro zaměstnance umývárny nebo jen dostačující počet umyvadel
s tekoucí teplou vodou. Záchody, zpravidla jako kabinové
splachovací, musí být od pracoviště vzdáleny nejvíce 120 m. Při
ztíženém přístupu, při nerovnosti povrchu, chůzi do kopce, členitosti
přístupové cesty však jen maximálně 75 m. Šatny, sprchy, umývárny
a záchody se zřizují odděleně podle pohlaví, je-li na pracovišti více
jak pět pracovníků. Zamezení nežádoucího setkání v těchto
prostorech se řeší organizačním opatřením.

Hygiena

Zaměstnavatel je povinen umístit bezpečnostní značky a značení
a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce k BOZP
tam, kde může dojít k poškození zdraví. To se týká jak pracovišť, tak
i technických zařízení, podle příslušného rizika, které dané zařízení
vytváří. Výstražné a informační značky, sdělení, značení nebo
signalizace musí být srozumitelné, mít jednoznačný charakter
a nesmí být poškozovány běžným provozem. Značky a zařízení
určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být vhodné
pro prostředí, ve kterém jsou používány. Při snížené viditelnosti musí
vydávat světlo nebo být osvětleny. Vstupy do nebezpečných prostor
nebo prostor s vyhrazeným vstupem či požadovanou nebo
zakázanou činností musí být označeny vhodnou bezpečnostní
tabulkou. Např. dveře do kotelen se opatřují bezpečnostní tabulkou
s nápisem "KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN", ale
i tabulkou "ZÁKAZ KOUŘENÍ" apod.

Značení
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2)

Technická zařízení

Technická zařízení

[309/06: § 4/1a)+c); 378/01: § 2/e)+f) + § 3/1a)+b)+d)+o)+r) + § 3/2 +
§ 4/1-3; 101/05: § 3/3b)+d) + § 3/4a)]
K základním podmínkám uvedení pracoviště s technickými
zařízeními do provozu a používání je náležité a bezpečné upevnění
technického vybavení, výrobních a pracovních prostředků a nářadí,
aby nemohlo dojít k nežádoucímu – nechtěnému pohybu. Tato
zařízení musí být vhodná pro uvažovanou práci i z hlediska BOZP.
Mezi takové požadavky mimo jiné patří, že zařízení bude používáno
k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní
dokumentací, přičemž zaměstnavatel může stanovit další požadavky
na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem.
Zaměstnavatel určuje osobu odpovědnou za vedení stanovené
provozní dokumentace a záznamů.
Zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení
a dostatečný manipulační prostor, s ohledem na technologický
proces a organizaci práce, musí umožnit bezpečné používání
zařízení. Zaměstnanec nesmí být ohrožován rizikovými faktory, které
vyvíjí zařízení, např. hluk, vibrace, teploty a jiné. Stroje, technická
zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být vybaveny
ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců
zejména před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty
uvolněnými ze zařízení, před zachycením zaměstnance nebo
destrukcí pohybující se části zařízení, před rizikem požáru nebo
výbuchu vyráběných či užívaných (nebo v blízkosti skladovaných)
látek, před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem
plynných, kapalných nebo tuhých emisí. Dále musí být vybaveny
nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům
a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních
podmínek.

Bezpečné používání
zařízení

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je
prováděna podle průvodní dokumentace výrobce, tj. podle návodu
výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, kontroly, revize,
výměnu a opravu zařízení, nebo podle místního provozního
bezpečnostního
předpisu.
Připojením
dalších
dokumentů
zaměstnavatele k provozu zařízení a příslušných revizních zpráv
vzniká provozní dokumentace, která musí být uchovávána po celou
dobu provozu zařízení.

Dokumenty

K zajištění řádného a pravidelného udržování, kontrolování
a revidování používaných strojů, zařízení a nářadí, technického
vybavení pracoviště stanovuje zaměstnavatel termíny, lhůty a rozsah
prováděných kontrol, zkoušek a revizí, termíny provádění údržby,
oprav a rekonstrukcí. Plánování provádí s ohledem na provedení
konkrétních úkonů a doporučení výrobce, dle používání,

Kontroly, údržba
a opravy
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charakteristik pracoviště a rizikových faktorů, způsobujících zhoršení
technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení.
Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12
měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním
předpisem, není-li výrobcem či jiným právním či technickým
předpisem stanoveno jinak. Samotné úkony údržby, čištění,
seřizování, úprav a oprav se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od
přívodů energií. Není-li to technicky možné, musí se učinit se vhodná
ochranná opatření.
3)

Vyhrazená technická zařízení (VTZ)

[174/68: § 6b/1; 18/79: § 11/1+6; 21/79: § 5/1-3; 85/78: § 3/2]
V České republice je vymezena skupina technických zařízení, která
představují zvýšenou míru ohrožení zdraví, bezpečnosti osob,
majetku a podléhají státnímu odbornému dozoru. Těmto zařízením
se říká vyhrazená technická zařízení (dále jen VTZ), a jsou to
technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

Technická zařízení,
tlaková, zdvihací,
elektrická, plynová

Mezi VTZ patří např. kapalinové a parní kotle. Ty smí obsluhovat jen
odborně způsobilý pracovník – topič, jemuž byl po úspěšně složené
zkoušce vydán průkaz topiče. Kotle jsou rozděleny dle svého výkonu
do čtyř tříd. Kotle 4. třídy může topič obsluhovat bez průkazu, ale po
příslušném poučení a zacvičení.

Kotle

Obdobně u plynových zařízení patřících do skupiny VTZ, musí být
obsluha seznámena s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími
bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými
směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Ověření
znalostí provádí revizní technik plynových zařízení v periodě jednou
za tři roky. Zkoušky a přezkušování revizním technikem se
nepožadují pro obsluhu plynového kotle, jehož celkový výkon je nižší
než 50 kW. Jen pracovník, který prokazatelně ovládá bezpečnostní
předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, bezpečnostní
předpisy související, požární řád a poplachové směrnice a který je
zaškolen v obsluze zařízení, může provádět kontrolu plynových
zařízení.

Plynová zařízení

4)

Pracovní postupy

[309/06: § 5/1a)-f); 361/07: § 39/1]
Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní
postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na
pracovišti. To mimo jiné obnáší přijetí opatření, aby zaměstnanci
nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo
materiály; byli chráněni proti pádu nebo zřícení; nebyli ohroženi
dopravou na pracovištích; na pracovišti se zvýšeným rizikem
nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud
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Organizace práce,
pracovní postupy

jejich ochranu nezajistí jinak a nevykonávali ruční manipulaci
s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř.
Při organizaci práce a stanovení pracovních postupů musí být
dodrženy zásady přerušování práce bezpečnostními přestávkami,
jedná-li se o práce jednotvárné či jednostranně zatěžující
organismus.

Přestávky

Pokud je při trvalé práci, zařazená jako riziková podle zákona
o ochraně veřejného zdraví, nezbytné nepřetržité používání osobních
ochranných pracovních prostředků k omezení působení rizikového
faktoru nebo při trvalé práci, kde musí zaměstnanec povinně
používat po celou dobu směny jiné ochranné prostředky určené
zaměstnavatelem a tyto ztěžují zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění
a jiné fyziologické funkce, musí být v průběhu směny zařazeny
bezpečnostní přestávky, při nichž si je může zaměstnanec odložit.
První přestávka při trvalé práci zařazené jako riziková se zařazuje
nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v trvání nejméně
15 minut. Následné přestávky se zařazují nejpozději po každých
dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky v trvání
nejméně 10 minut. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se
zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny.
5)

Ochrana před rizikovými faktory

[262/06: § 104/1+3+4+5 + § 106/4b); 309/06: § 7/1+3 + § 7/4+5+6 +
§8; 361/07: § 9/1+2 + § 11/1+2; 495/01: §3/3 + § 5; 258/00: § 39/1 +
§ 40/a)+b) + § 44a/6 + § 46/1+2 + § 53/1+2 + § 64/a)+b)+d); 290/95:
§ 1/1+2; 373/11: § 41/e), § 61/1+2+5 + 63/4; 272/11: § 3/1a)+2+3 +
§ 4/1a) + § 5 + § 6 + § 7/2+3 + § 13/1a)+3a)+4a); 48/82: § 237/5;
536/06: § 1/b); 432/03: § 5/f) + příloha 1: část 3 + část 4]
Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory,
musí být zjišťovány a kontrolovány jejich hodnoty k jejich vyloučení
nebo alespoň omezení na rozumně dosažitelnou míru.

Rizikové faktory

Zaměstnavatel zřizuje kontrolovaná pásma pro práci s chemickými
karcinogeny (nebo pracovní procesy s rizikem chemické
karcinogenity), s biologickými činiteli a s azbestem. Tato pásma musí
být označena a zajištěna proti vstupu nepovolaných osob. O všech
vstupujících osobách musí být vedena evidence ve smyslu zákona.
Vstupující osoby musí být před samotným vstupem vybaveny
příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen
OOPP). V kontrolovaném pásmu nesmějí pracovat mladiství
zaměstnanci, a to ani z důvodu přípravy na povolání, dále těhotné
zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky
do konce devátého měsíce po porodu. Je-li v kontrolovaném pásmu
nakládáno s azbestem, musí zaměstnavatel pro používané OOPP

Kontrolovaná
pásma
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stanovit ukládání, zajištění jejich čištění, praní a kontroly jejich
funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich likvidace.
Práce s některými chemickými látkami jsou zakázány, nebo jsou
povoleny jen s ohledem na zneškodňování těchto látek či likvidaci
nepotřebných zásob nebo jejich odpadů, nebo s ohledem na
laboratorní a analytické práce. Ve stejném rozsahu zákazu
a povolení prací se nakládá i s azbestem. Striktní zákaz práce
s azbestem platí pro práce s jeho nástřikem a pracovní postupy,
které zahrnují použití tepelně nebo zvukově izolačních materiálů
s hustotou menší než 1 g/cm3.
Vykonávají-li pracovníci na pracovištích zaměstnavatele rizikové
práce, vede se o těchto pracovnících a rizikové práci evidence podle
zákona. Rizikovou prací se rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku
nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, která je
práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté, anebo do kategorie druhé,
rozhodne-li tak příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Součástí
takové evidence je i informace o jménu, příjmení, rodném čísle
pracovníka a počtu odpracovaných směn, bez ohledu na počet hodin
takové práce v dané směně. Evidence je ukládána na dobu 10 let,
u biologických činitelů na 40 let.

Riziková práce

Mezi rizikové faktory práce patří hluk. Do kategorie třetí a čtvrté,
spojené s povinností evidence osob pracujících v prostředí
s ustálenou či proměnnou hlučností nebo vystavených impulsnímu
hluku, se zařazují práce dosahující a překračující přípustný expoziční
limit 85 dB. Pro ustálený a proměnný hluk platí ještě další hygienické
limity. Hranice 50 dB je pro pracoviště určené k tvůrčí práci, nebo
hranice 70 dB pro pracoviště ve stavbách pro výrobu a skladování,
kde hluk nevzniká pracovní činností vykonávanou na těchto
pracovištích, ale je způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením
těchto pracovišť. Dalšími hygienickými limity jsou: limita 75 dB pro
vysokofrekvenční zvuk, nebo hladina 105 dB pro ultrazvuk
a nízkofrekvenční zvuk a hladina 110 dB pro infrazvuk.

Hluk

Obdobně je vyjádřena i rizikovost vibrací. Do třetí a čtvrté kategorie
prací se zařazují práce s přenášenými vibracemi na ruce
s dosaženým či překročeným limitem 128 dB, nebo práce, při kterých
celkové horizontální nebo vertikální vibrace dosahují či překračují
114 dB. Vedle těchto limitů je stanoven přípustný expoziční limit
vibrací 100 dB, způsobujících intenzivní kmitání v horní části páteře
a hlavy.

Vibrace

I pro další práce s nebezpečnými látkami jsou stanoveny hygienické
limity. Jedná se o chemické látky a o prachy. Expoziční limit je
stanoven tak, že i při exponování zaměstnance tímto limitem
v průběhu celé pracovní směny nedojde k poškození zdraví i při
celoživotní expozici. Bez ohledu na nastavení tohoto limitu musí být

Nebezpečné látky,
chemické látky,
prachy
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všichni pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami
seznámeni v potřebném rozsahu s účinky těchto látek, se způsoby
jak s nimi zacházet, a s ochrannými opatřeními, zásadami první
pomoci, a s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci
poruch a havárií. Zaměstnavatelé mohou nakládat s nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako
vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými
látkami a chemickými směsmi mají zabezpečeno fyzickou osobou
odborně způsobilou, tj. osobou, která složila příslušné zkoušky, nebo
získala vysokoškolské vzdělání v oboru chemik, lékař, veterinář
apod. Jen taková osoba může zaškolit pracovníky takového
zaměstnavatele. Pouze provozování speciální ochranné dezinfekce,
dezinsekce a deratizace takovýmito látkami nevyžaduje takovéto
zajištění.
U chemické látky nebo směsi, která se vstřebává kůží nebo
sliznicemi, a u chemické látky, směsi nebo prachu, které mají
dráždivý nebo senzibilizující účinek na kůži, je nezbytné zajistit, aby
zaměstnanec byl vybaven vhodným OOPP. Navíc musí být zajištěno
dostatečné a účinné větrání a místní odsávání od zdroje chemické
látky, směsi nebo prachu a uplatněna technická a technologická
opatření, která napomáhají ke snížení úrovně chemické látky, směsi
nebo prachu v pracovním ovzduší.
Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky
kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, nebo
uvádí-li to výrobce technického zařízení ve své dokumentaci, musí
zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům OOPP. Podléhá-li při práci
obuv nebo oděv mimořádnému opotřebení, nebo plní ochrannou
funkci, poskytuje zaměstnavatel i pracovní oděv a obuv.
Zaměstnanci přísluší OOPP bezplatně a po jejich opotřebení musí
být nahrazeny. Zaměstnavatel musí kontrolovat používání OOPP
a udržovat je v použivatelném stavu. Zaměstnance musí
s používáním OOPP seznámit, stejně tak i se způsobem,
podmínkami a dobou jejich používání. Při použití jednoho OOPP více
zaměstnanci musí být učiněna opatření k zamezení ohrožení
přenosnými chorobami.
Zaměstnavatel je povinen bezplatně poskytnout zaměstnancům
mycí, čisticí a dezinfekční prostředky (dále jen MČDP) na základě
rozsahu znečištění kůže a oděvu a na pracovištích s nevyhovujícími
mikroklimatickými podmínkami. K předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění se poskytují dezinfekční prostředky, za které
se též považují ochranné masti s dezinfekčním účinkem. Mycí
a čisticí prostředky, jakož i regenerační krémy a masti se poskytují
v množství podle úrovně znečištění či podráždění pokožky.

47

OOPP

Ačkoli mají zaměstnavatelé celou řadu povinností k zajištění ochrany
zdraví na svých pracovištích, jsou nastaveny hygienické limity práce,
organizovány preventivní lékařské prohlídky, jsou pracoviště, nebo
vyskytují se rizika (např. chemická, fyzikální, biologická), která
u konkrétního jedince mohou vyvolat onemocnění. Onemocnění
způsobené dlouhodobým působením nepříznivých faktorů práce se
nazývá nemoc z povolání (tj. pokud nemoc vznikla za podmínek
uvedených v seznamu nemocí z povolání). Nemocí z povolání se
rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením
chemických látek. Nemoci z povolání jsou uvedeny v seznamu
nemocí z povolání. Zdravotní stav zaměstnance v souvislosti
s nemocí
z povolání
zjišťují
a
posuzují
poskytovatelé
pracovnělékařských služeb (s povolením ministerstva zdravotnictví)
v rámci vykonávané posudkové péče. Ze závěru lékařského posudku
musí být zřejmé, zda se nemoc posuzované osoby uznává nebo
neuznává jako nemoc z povolání, nebo zda nemoc posuzované
osoby již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání
stanovené prováděcím právním předpisem. Jestliže se posuzovaná
osoba odmítne podrobit odbornému vyšetření, nahlíží se na ni jako
na osobu, která nemocí z povolání netrpí.

Nemoc z povolání

V rámci péče o své zdraví je zaměstnanec povinen podrobit se
preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným
zvláštními právními předpisy. Zvlášť se to týká zaměstnanců na
pracovištích s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění.
V obecné rovině se to týká všech osob s trvalým pobytem na území
České republiky, a také cizinců jimž byl povolen trvalý pobyt, jež jsou
oprávněni k trvalému pobytu, či jimž byl povolen přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů nebo kteří jsou zde oprávněni pobývat po
dobu delší než 90 dnů. Tato pravidelná očkování se provádějí
k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění
s vysokým rizikem dalšího epidemického šíření v kolektivech a život
ohrožujících infekčních onemocnění. Před provedením očkování
může být provedeno vyšetření stavu imunity očkovaného. Případy
takového vyšetření jsou stanoveny právním předpisem.

Preventivní
prohlídky, očkování

Je-li zjištěno, že jsou osoby po nákaze vyvolané virem lidského
imunodeficitu, či vylučující choroboplodné zárodky břišního tyfu
a paratyfu, nebo mají chronické onemocnění virovým zánětem jater
B a C, musí se podrobit lékařskému dohledu a léčení, včetně
potřebných laboratorních vyšetření a proti epidemiologickým
opatřením. Jsou-li nosiči břišního tyfu a paratyfu A, B a C držiteli
zdravotního průkazu, musí jej ihned odevzdat poskytovateli
zdravotních služeb, a to až do doby ukončení léčení. Při infekčním
onemocnění či podezření z nákazy, je osoba povinna se podrobit
izolaci, vyšetření a léčení, a karanténním opatřením, dodržovat
omezení, popřípadě zákaz užívání zdroje pitné vody, potravin
a dalších výrobků podezřelých z toho, že obsahují původce nákazy
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a zdržet se činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního
onemocnění.

C)

Specifická část

1)

Pracovní prostředí na staveništi

[309/06: § 3/2a-j); 591/06: § 2/1+2]
Staveniště je velmi specifickým pracovištěm, které sdružuje rizika
všech ostatních pracovišť, což s sebou nese jak nároky na zajištění
bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnavatelem, ale i na
znalosti a dovednosti jednotlivých pracovníků, na jejich všímavost
k nedostatkům a hrozícím rizikům, na jejich zdravotní a fyzickou
způsobilost. Výrazným pomocníkem na straně prevence nehod na
staveništích je udržování pořádku a čistoty, uspořádání staveniště
podle dokumentace, dodržení stanovených prostorů pro příchod
a odchod, udržování komunikací, míst pro uložení, skladování
výrobních, pracovních prostředků a zařízení, materiálů a to zejména
nebezpečných látek, odpadů, vč. jejich odvozu. Dalším významným
pomocníkem na straně prevence je předcházení rizik při manipulaci
s břemeny a také provádění kontrol před prvním spuštěním
technických zařízení a přístrojů, jejich průběžná kontrola během
používání a údržba s kontrolou po ukončení práce.

Staveniště

Prevence rizik

Zaměstnavatel vymezuje pracoviště pro výkon jednotlivých prací
a činností a při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy
požadavky na jednotlivá pracoviště a celé staveniště odpovídalo
obecným požadavkům na výstavbu. Je-li pro staveniště zpracován
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je
staveniště uspořádáno v souladu s tímto plánem.
2)

Pracovní postupy při práci se zvířaty

[27/02: § 3/1 + §3/3; § 4/a)+d)+e)]
Specifika práce se zvířaty vyplývají ze skutečnosti, že se jedná o živá
zvířata, která mají své rysy a vzorce chování. Chovatel zvířatům
zajišťuje zejména dodržování stanoveného denního režimu, klidu,
pořádku, čistoty a dostatečné větrání objektů a zvířata jsou na tento
přístup navyklá. Zaměstnanci mohou do prostor ke zvířatům
vstupovat pouze s jeho vědomím a souhlasem, nesmí zvířata dráždit
ani týrat, nesmí kouřit či vstupovat s otevřeným ohněm. K velkým
zvířatům se přistupuje až po upozornění hlasem, zpravidla zpředu.
Se zvýšenou opatrností se přistupuje k ležícímu zvířeti,
k poraněnému či nemocnému zvířeti, ke zvířeti známému jako
nebezpečné či nepokojné. V těchto případech se vyžaduje
přítomnost druhého zaměstnance. Při čištění a přivazování zvířat
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zaměstnanec volí vždy tu stranu, kde je minimální nebezpečí jeho
přiražení nebo přitisknutí zvířetem.
3)

Pracovní postupy při práci v lese

[28/02: § 2/1+2+3+4 + příloha: čl. I/2 + čl. II/3+5+11+12+15 + čl.
IV/1e)+h)+i) + čl. V/1d) + čl. VI/1c)]
Práce v lese s sebou nese specifika fyzicky namáhavé práce v těžko
přístupném venkovním terénu, při používání poměrně těžkých, v ruce
držených zařízení či užívání ručního nářadí s ostřím. K tomu se
připojuje i používání těžké techniky. Zaměstnavatel tak pracovní
postupy organizuje s ohledem na vykonávanou činnost,
technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky,
bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost
ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní
situací, zvířaty nebo hmyzem. Se stanovenými postupy své
zaměstnance před každým započetím práce seznamuje. Součástí
tohoto seznámení je i informace o zajištění první pomoci a vybavení
osobními ochrannými pracovními prostředky. Zaměstnavatel
zajišťuje technické prostředky k možnému přivolání rychlé lékařské
pomoci. K poskytnutí první pomoci jsou všichni pracovníci pracující
s přenosným nebo ručním nářadím s ostřím vybaveni obvazovým
balíčkem.
Při výkonu práce v lese platí mnohá bezpečnostní opatření. Obecně
platí, že se vymezují ohrožené prostory. V případě odkorňování
stromů se jedná o vzdálenost mezi pracovníky v délce 5 metrů,
v případě kácení stromů je to kruhová plocha o poloměru nejméně
dvojnásobné výšky káceného stromu (při kácení stojem zvětšená
o délku ramene stroje), při práci s křovinořezem je to kruhová plocha
o poloměru 15 metrů. Při kácení stromů musí být stanoven směr
kácení.
Některé činnosti lze vykonávat jen za trvalého odborného dozoru,
např. práce v obtížných pracovních podmínkách, či v blízkosti
komunikací nebo ochranných pásmech, zpravidla je však
organizována průběžná kontrola pracovníků 1x za půl hodiny. Při
osamoceně či samostatně vykonávané práci ve výškách a nad
volnou hloubkou musí být dohodnuta pravidla pro dorozumívání mezi
zaměstnanci nebo s vedoucím zaměstnancem. Nemůže-li takto
pracující zaměstnanec vykonávat práci bezpečným způsobem, je
povinen práci přerušit a neprodleně o tom informovat svého
vedoucího. Jiná skupina nebezpečí je spojena s ukládáním dříví ať
již jeho soustřeďováním
Z významných nebezpečí lze zdůraznit nebezpečí samovolného
pohybu uloženého dříví, ztráty stability mechanizačního prostředku,
zásahu přetrženým lanem či kladkou, nebo prostřednictvím
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zdůraznění zákazu vstupování na uskladněné dříví, zdržování se
v ohroženém prostoru zvedaného, přepravovaného, odkláněného
a skladovaného dříví.

4)

Pracovní postupy v dopravě

[168/02: § 3 + § 4a)-d) + příloha: čl. 1/3a)+b) + čl. 2/2b)-d) + čl. 4/3a)e)+r)]
Provozování dopravy dopravními prostředky zahrnuje silniční
dopravu, vnitrozemskou plavbu, leteckou dopravu, drážní dopravu
a průmyslové dráhy. Při užívání dopravních prostředků se vychází
z návodu výrobce k obsluze a údržbě těchto nařízení, s uplatněním
dalších právních předpisů a vyhotoveného místního provozního
bezpečnostního předpisu zaměstnavatele. V tomto předpise jsou
uvedena i pravidla pro dorozumívání mezi zaměstnanci při
pracovních operacích. V obecné rovině u všech zaměstnavatelů lze
uvést následující platné zásady.

Doprava

V případě výkonu práce řidiče silničních vozidel je z hlediska vlastní
bezpečnosti nutné dodržovat stanovenou maximální dobu řízení, po
které musí řidič své vozidlo zastavit a vykonat bezpečnostní
přestávku. Ta se vykonává po maximálně 4,5 hodinách řízení
a nesmí být kratší než 15 minut. Během této přestávky nesmí řidič
vykonávat žádnou činnost vyplývající z pracovního úkolu, vyjma
dozoru nad vozidlem a nákladem.

Přestávky při řízení
vozidel

Práce na lodích má množství specifik. Při práci na lodích se často
používají lana. Bezprostřední okolí lan se považuje za nebezpečný
prostor – zvláště při jejich napnutí a pohybu, kdy se nesmí vstupovat
do ok stočených lan. Uvolněná lana se také nesmí chytat rukou.

Práce na lodi

Významná nebezpečí jsou spojená i s činností na dráze. Při pohybu
v kolejišti a v blízkosti vozů je nutné používat reflexní vestu
k zajištění vlastní viditelnosti. Dále je nutné dodržovat základní
zásady bezpečné práce, mezi které patří např. zásada možného
vstupování do kolejiště jen za účelem výkonu práce, nesedání si na
kolejnice či táhlová ústrojí, nepřecházení kolejí za stojícími vozy –
minimální vzdálenost je 5 metrů od stojících vozidel, nepodlézání
vozidel která jsou v pohybu, jakož i neprocházení mezi takovýmito
vozidly.

Práce na dráze

5)
Pracovní postupy při práci v prostředí s nebezpečím
výbuchu
[406/04: § 4/1+2 + příloha: čl. 2/A/2.2.2]
Pracovní postupy při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou
specifické přijetím takových opatření, aby byla vhodným způsobem
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monitorována, kontrolována a vyhodnocována výbušná atmosféra,
a aby v těchto podmínkách nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví
pracovníků. Proto zaměstnavatel viditelně označuje tyto prostory
značkami výstrahy – žlutá trojúhelníková značka s černým
lemováním a černými písmeny EX; vypracovává písemnou
dokumentaci o ochraně před výbuchem s provedením klasifikací
prostorů a přijetím vhodných opatření. Prováděné činnosti mohou být
vykonávány v souladu s touto dokumentací, nebo na základě
písemného příkazu zaměstnavatele, tzv. příkazu V.
6)

Pracovní postupy pro práci ve výškách

[362/05: § 3/1a)+b)+2+7+8 + příloha: čl. II/4 + čl. III/10 + čl. IV/1a)+2
+ čl. IX a)-d)]
K zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí
nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení přijímá
zaměstnavatel technická a organizační opatření. Tato opatření se
týkají pracovišť a přístupových komunikací ve výšce nad 1,5 m nad
okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje
1,5 m, nebo v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami
ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například
popálením, poleptáním, akutní otravou, nebo zadušením. Přednostně
se ochrana zajišťuje prostředky kolektivní ochrany, což jsou různá
zábradlí, ohrazení, poklopy, záchytná lešení, dočasné stavebné
konstrukce, pracovní plošiny či záchytné sítě.
K zajištění zaměstnance slouží prostředky proti pádu, tzv. pracovní
polohovací systémy a systémy zachycení pádu. Zaměstnanec se
před jejich použitím musí přesvědčit, že jsou kompletní,
provozuschopné a v nezávadném stavu. Zajištění proti pádu musí
použít i pracovník stojící na žebříku, má-li chodidla ve výšce větší
než 5 metrů.
Při osamoceně či samostatně vykonávané práci ve výškách a nad
volnou hloubkou musí být dohodnuta pravidla pro dorozumívání mezi
zaměstnanci nebo s vedoucím zaměstnancem. Nemůže-li takto
pracující zaměstnanec vykonávat práci bezpečným způsobem, je
povinen práci přerušit a neprodleně o tom informovat svého
vedoucího. Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže
nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na používanou ochranu
proti pádu, může pracovníka ohrozit. Za takovou povětrnostní situaci
se pokládá bouře, déšť, sněžení, tvorba námrazy, rychlost větru nad
8 m.s-1 (vítr zvedá prach a papíry, pohybuje slabšími větvemi) při
práci na laně, plošinách, pojízdných lešeních, nebo rychlosti větru
nad 11 m.s-1 (vítr pohybuje silnějšími větvemi, užívání deštníku je
problematické) v ostatních případech, při dohlednosti menší než 30
metrů, či při teplotě nižší než – 10 °C. Je vhodné zdůraznit, že i při
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pohybu větru pod uvedenou hranici může nárazová rychlost větru
překročit průměrnou rychlost i více než dvojnásobně.
Před pádem musí být chráněny i používané materiály a předměty.
Jejich pádu, sklouznutí nebo shození musí být zabráněno. Shazovat
předměty a materiál lze jen při jistotě, že materiál dopadne na
předem na zabezpečené místo, jehož okolí je chráněno před
odrazem či rozstřikem shozeného materiálu či předmětu a nestrhne
s sebou zaměstnance.
7)

Pracoviště nízkotlakých kotelen

[91/93: § 12/a)+b)+d)+e)+f)+g)+k)]
Specifikum pracoviště nízkotlakých kotelen v sobě zahrnuje
nebezpečí výskytu nedýchatelných plynů. Těmi jsou jak kysličník
uhličitý, tak kysličník uhelnatý. Oba plyny jsou nedýchatelné a oba
mohou způsobit smrt. Zaměstnavatel je povinen zjišťovat přítomnost
oxidu uhelnatého ve lhůtách stanovených v provozním řádu. V tomto
dokumentu je popsán provoz kotelního zařízení, včetně zásad
provádění údržby, kontrol a obsluhy. Jakékoli jiné činnosti, než
uvedené v provozním řádu, je v kotelně zakázáno vykonávat.

Obsluha kotelen

Obsluhou kotlů může být jen topič, který absolvoval praktický zácvik,
zkoušky a ověření svých znalostí. Topič je k výkonu svých
pracovních povinností vybaven osobními ochrannými pracovními
prostředky, s jejichž používáním a udržováním je seznámen.
8)

Pracoviště pro obrábění kovů a dřeva

[48/82: § 54/5,8,9; § 63/5,7; 378/01: § 3/1d); 262/06: § 106/4d)]
Pracoviště pro obrábění kovů a dřeva jsou vybavena jak stabilními
obráběcími stroji, tak i technickými zařízeními drženými v ruce.
Všechna tato technická zařízení mají zábranu nebo ochranné
zařízení k zabránění kontaktu nebo zachycení zaměstnance
pohybujícími se částmi. Tato ochranná zařízení nesmí zaměstnanec
svévolně snímat.
Při činnosti obráběcích strojů a zařízení vznikají špony a piliny,
odletují třísky. Není-li obráběcí stroj vybaven ochranným zařízením
proti odletujícím třískám nebo není-li možno tohoto zařízení používat,
musí pracovník použít osobní ochranné pracovní prostředky. Při
odstraňování pilin, třísek a jiného odpadu za chodu stroje se musí
použít pomůcka, která je k tomu účelu vhodná, popř. výrobcem
dodaná, a je zaměstnavatelem k tomu určená. Odstraňování třísek
ze sběrných van za chodu stroje lze jen u strojů k tomuto účelu
přizpůsobených. Používání vzduchových pistolí k čištění obrobků či
strojů lze jen při jejich opatření ochranným zařízením, k zabránění
úrazu pracovníka odlétajícími třískami. Při takové práci musí
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pracovník dbát, aby se ve směru odlétajících třísek nepohybovaly
jiné osoby.
K základní zvláštnosti technických zařízení je tzv. doběh stroje, kdy
i po vypnutí zařízení stále dochází k aktivní činnosti v pracovním
prostoru stroje či zařízení. Doběh otáčecích strojů se nesmí
zkracovat brzděním rukou, tlakem dřeva nebo jiným nevhodným
způsobem.
9)

Pracoviště s neionizujícím zářením

[291/15: § 1/a)+b) + § 6/1a)+b) + § 7]
Pracoviště s výskytem neionizačního záření jsou charakteristická
přítomností laserů a jiných zařízení emitujících neionizační záření ve
frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7-1015 Hz. Je-li možné, že by tyto
nejvyšší přípustné hodnoty byly překročeny, musí zaměstnavatel
snížit expozici zaměstnanců zajištěním vhodné organizace práce,
pracovních postupů, nebo uspořádáním pracoviště. Není-li možné
dosáhnout snížení expozice těmito způsoby, musí zaměstnancům
zajistit příslušné osobní ochranné pracovní prostředky.
10)

Záření

Pracoviště epidemiologicky závažná

[258/00: § 19/1+2 + § 20/a)+c)+d)]
Za činnost epidemiologicky závažnou se považuje provozování
úpraven vod a vodovodů, výroba potravin, jejich rozvoz a prodej
a stravovací služby, výroba kosmetických přípravků, provozování
kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních
služeb, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a činností, při níž je
porušována integrita kůže. Pracovníci v těchto provozech a musí mít
zdravotní průkaz a potřebné znalosti k ochraně veřejného zdraví.

Provozovny

Zdravotní průkaz vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb
nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb na základě lékařských
prohlídek a vyšetření, kterým se musí žadatel podrobit. Tyto
prohlídky nejsou vstupními lékařskými prohlídkami.

Zdravotní průkaz

Držitel zdravotního průkazu jej musí mít u sebe a předložit jej na
vyzvání. Hlavně však musí dodržovat zásady osobní a provozní
hygieny, což mimo jiné obnáší neprodlené informování vedoucího
pracovníka při výskytu jakýchkoli zdravotních komplikací, zvláště
zdravotních komplikací spojených s infekčními chorobami či
problémy se zažívacím ústrojím.
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5. Příručka BOZP pro agenturní zaměstnance
Vzhledem k předpokládané rozdílné kultuře BOZP mezi Českou
republikou a domovskou republikou agenturního zaměstnance,
včetně uvážení rozdílů při uplatnění některých konkrétních limitů, je
vhodné, aby agenturní zaměstnanci dostali po absolvovaném školení
stručnou příručku, která jim může sloužit na pracovišti uživatele, ale
hlavně při časté změně pracovišť a uživatelů. Příručka nenahrazuje
vstupní školení zaměstnavatele ani instruktáž na pracovišti uživatele.
Slouží ke zdůraznění některých základních aspektů, na něž má
agenturní pracovník právo, nebo aspektů bezpečnosti práce, na něž
musí při své práci dbát k ochraně svého zdraví či zdraví ostatních
osob. Příručka je psaná tak, aby konkrétního pracovníka oslovila. Je
proto směřována k jeho osobě, jeho právům i povinnostem.

Příručka

Snahou příručky je i napomoci pracovníkovi v jeho snazším
začlenění do společnosti. Z tohoto důvodu je opatřena i informacemi
o humanitárních či církevních organizacích, na které se může
v případě sociálních či kulturních potřeb obrátit.
Níže uvedená příručka je v českém jazyce, ale pro potřeby
zaměstnanců agentur práce byly připraveny překlady v ruštině,
bulharštině, polštině, ukrajinštině a angličtině, jako více méně
univerzálním jazyce.8
5.1. Text příručky - Základní instruktáž bezpečnosti práce pro
agenturní zaměstnance
Vítáme Vás v novém zaměstnání. Věříme, že se Vám u nás bude
líbit a že budete spokojeni. Vaši noví přátelé na pracovišti Vám jistě
rádi pomohou, abyste brzy našli uspokojení z vykonávané práce
a svoje pevné místo v kolektivu. Musíme Vás však upozornit, že tak
jako v každé jiné lidské činnosti, tak i při Vaší práci jsou určitá rizika,
která při nerespektování stanovených pravidel mohou ohrozit Váš
život a zdraví nebo život a zdraví Vašich spolupracovníků.
Mnoho tak bude záležet především na Vás. Proto bychom Vám rádi
dali několik přátelských rad a připomínek k Vašemu zaměstnání
a upozornili Vás na nejzákladnější pravidla bezpečného chování na
pracovišti zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Práva a povinnosti

Někteří z Vás budou zařazeni k pracím, které ještě nedělali, pro které
nemají odbornou přípravu. Vy, kteří jste podobnou práci již
V této souvislosti je vhodné upozornit, že okruh zahraničních zaměstnanců agentur práce je výrazně
omezen ust. § 66 zákona o zaměstnanosti, kde se mj. stanoví, že agentura práce nemůže dočasně
přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zaměstnanecká karta, modrá
karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání. Občané EU a EHS nepotřebují povolení
k zaměstnání.
8
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vykonávali třeba jinde, nepodceňujte naše připomínky. Chceme Vám
v paměti osvěžit získané zkušenosti.
Nejdříve Vás chceme upozornit na Vaše práva a povinnosti.

 Právo na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví
V České republice je právo na zajištění bezpečnosti práce a ochrany
zdraví zaručeno zákoníkem práce, který byl spolu s provádějícími
předpisy sladěn se směrnicemi Evropské unie.

Právo na zajištění
BOZP

 Právo na informace
Každý zaměstnanec bez ohledu na to, zda je přímým zaměstnancem
zaměstnavatele, u kterého pracuje, nebo byl přidělen agenturou
práce nebo jiným zaměstnavatelem má právo na informace
o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před
jejich působením.

Právo na informace

V žádném případě nemůže naše instruktáž nahradit výklad mistra,
bezpečnostního
technika,
nebo
jiného
nadřízeného
zaměstnance. Neberte proto na lehkou váhu jejich instruktáž. Chtějí
Vám usnadnit vstup na pracoviště, abyste se vyvarovali chyb
v provozních postupech a nesprávného jednání, které má obvykle za
následek nehody a pracovní úrazy. S tím souvisí též zákonem
stanovená povinnost zaměstnance účastnit se školení
zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnosti
a ochranu zdraví při práce a podrobit se ověření svých znalostí.
Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je totiž
nedílnou a trvalou součástí Vašich kvalifikačních požadavků.
Hlavním předpokladem pro to, abyste mohli splnit jednu ze svých
základních povinnosti, a to je dodržovat právní a ostatní předpisy
a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, je jejich dobrá znalost.

 Právo odmítnout práci
Zákon Vám dává též PRÁVO ODMÍTNOUT VÝKON PRÁCE, o níž
máte důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem
OHROŽUJE VÁŠ ŽIVOT NEBO ZDRAVÍ popřípadě život nebo
zdraví jiných fyzických osob. Je proto protiprávní takové odmítnutí
posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.
V souvislosti s tím Vás upozorňujeme, že takovým situacím je třeba
předcházet. Proto máte mimo jiné také POVINNOST oznamovat
svému nadřízenému zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti,
které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly
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Právo odmítnout
práci

ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Jsou to například
nedostatečná organizační opatření, závady nebo poruchy
technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich
zamezení. Bezpečnostní předpisy vznikají na základě zkušeností
člověka, a to zkušeností mnohdy draze zaplacených zdravím
a životy.

 Právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Právo a povinnost podílet se na uvedených skutečnostech můžete
nejlépe naplnit tím, že budete sami uplatňovat zaměstnavatelem
stanovená a přijatá opatření jak v oblasti bezpečnosti práce, tak
pracovního prostředí. Jsou to například opatření proti pádu z výšky,
na ochranu před pohyblivými částmi strojů, opatření proti prašnosti,
hluku, vibracím atp.

Právo podílet se na
BOZP

Všímejte si závad, které by mohly způsobit úraz nebo poškodit
zdraví, odstraňujte je a na závažnější upozorněte nadřízené
pracovníky.
Znáte ještě další povinnosti, které Vám ukládá zákoník práce v zájmu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
Podle svých možností jste povinni dbát o svoji vlastní
bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob,
který se bezprostředně dotýká Vaše jednání, případně opomenutí při
práci.
Pamatujte proto na zdraví a životy zejména svých
spolupracovníků. Jejich životy a zdraví Vám nesmějí být
lhostejné.
Nesmíte požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové
látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato
pracoviště, nesmíte pod jejich vlivem vstupovat na pracoviště
zaměstnavatele. Alkoholické nápoje jsou častou příčinou nehod
a vážných úrazů. Pít alkoholické nápoje nebo trpět jejich pití při
práci je nepřípustné a neodpovědné. Alkohol je nepřítelem Vaší
bezpečnosti na pracovišti.
Na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance jste povinni podrobit
se zjištění, zda nejste pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek. Pokud utrpíte úraz v důsledku opilosti a Vaše opilost byla
jedinou příčinou tohoto úrazu, zaměstnavatel se zprostí zcela
odpovědnosti za škodu, která tím vznikla a takový úraz nebude
odškodněn.
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Zákaz požívat
alkoholické nápoje
a zneužívat jiné
návykové látky

 Zdravotní a odborná způsobilost k práci
Vaší povinností je podrobit se preventivním lékařským
prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními
právními předpisy. Zaměstnavatel totiž nesmí připustit, aby
zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala
jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Nesmí trpět práci
zaměstnanců, kteří se nepodrobili očkování, pokud to předpisy
nařizují.

Zdravotní
způsobilost

Nedílnou součástí Vaši odborné kvalifikace je také znalost
bezpečnostních předpisů což znamená, že musíte být proškoleni
ze zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. K tomu
slouží zaměstnavatelem organizovaná školení o rizicích, právních
a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti práce, používání
osobních ochranných pracovních prostředků a stanovených
pracovních případně technologických postupech.
Chraňte se před zraněním používáním osobních ochranných
pracovních prostředků. Bez nich může být práce nebezpečná,
následky Vás mohou mrzet celý život

 Osobní ochranné pracovní prostředky
Vaší důležitou povinností je používat osobní ochranné pracovní
prostředky, zkráceně nazývané „ochranné prostředky“. Není vždy
možné technickou úpravou pracovišť a zařízení dosáhnout
dokonalou ochranu zaměstnanců před působením nepříznivých vlivů,
to znamená proti rizikům povahy mechanické, chemické nebo
biologické. V takových případech je nutno používat osobní ochranné
pracovní
prostředky.
Budete-li
dodržovat
technologické
a bezpečnostní předpisy, používat osobních ochranné pracovní
prostředky a dbát na osobní hygienu, nemusíte se o své zdraví
obávat.

OOPP

Osobní ochranné pracovní prostředky Vám musí přidělit
zaměstnavatel, pokud nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit
prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace
práce. Pokud osobní ochranné pracovní prostředky přestanou plnit
svoji funkci např. opotřebením je povinností zaměstnavatele Vám
bezplatně poskytnout nové a to bez ohledu na jejich tzv. životnost.

Pracovní oděv
a obuv

Osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnavatel určí na základě
vyhodnocení rizik a poskytuje Vám je bezplatně.
Pokud pracujete v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při
práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, přiděluje Vám
zaměstnavatel pracovní oděv a obuv jako osobní ochranné
pracovní prostředky.
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Povinností zaměstnavatele je též poskytnout Vám mycí, čistící
a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže
a oděvu, a to též bezplatně.

Mycí, čistící,
dezinfekční
prostředky

Vaší povinností je o osobní ochranné pracovní prostředky pečovat,
udržovat je v čistotě a ukládat podle instrukcí a hlavně je používat.

 Pokud dojde k úrazu
Každé zranění je třeba ošetřit. Proto musíte vědět, kde je na
pracovišti umístěna lékárnička. Pokud neumíte při vážnějších
úrazech poskytnout první pomoc, musíte vědět, kdo na pracovišti
je schopen ji zajistit, jak v případě potřeby zavolat lékařskou
pomoc.

Úraz

Svůj pracovní úraz musíte bezodkladně oznámit svému
nadřízenému zaměstnanci, pokud Vám to zdravotní stav dovolí.
Stejně tak musíte ohlásit pracovní úraz jiného zaměstnance, pokud
toho není sám schopen, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož jste
byli svědkem. Jste také povinni spolupracovat při objasňování příčin
úrazu.
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Pamatujte, že každý pracovní úraz musí byt zapsán v knize úrazů.
Informujte se, kde je uložena a kdo do ní zapisuje. Do této knihy se
zapisují i drobné úrazy, u kterých nebyla vystavena pracovní
neschopnost. Je to důležité především pro Vás a to tehdy, kdyby
se z drobného zranění vyvinul úraz s pracovní neschopností.
Pokud Vám bude pro úraz vystavena pracovní neschopnost delší
jak 3 dny, musí s Vámi zaměstnavatel sepsat záznam o úrazu.
Sepisuje se na zvláštní formulář a jedna kopie tohoto záznamu
Vám musí být dána k dispozici.

 Rizika
Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních
a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet
rizikům,
odstraňovat
je
nebo
minimalizovat
působení
neodstranitelných rizik.
My Vás na některá upozorníme.
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Rizika



Riziko zranění elektrickým proudem

Prevence tohoto rizika spočívá v tom, že se budete důsledně řídit
návody k obsluze a údržbě elektrických spotřebičů a zařízení,
čistit je jen když jsou odpojeny od elektrické sítě.

Elektrický proud

Před každým použitím udělejte zevní vizuální kontrolu spotřebiče.
Pokud nemáte elektrotechnickou kvalifikaci, smíte jen zapínat
a vypínat používané stroje a spotřebiče. Ale pouze takové, které
nejsou viditelně poškozené, či nekompletní a jejichž přívodní
elektrický kabel nenese známky opotřebení či poškození.

!

Nesnímejte kryty a nezasahujte samovolně do živých částí. Při
poruše okamžitě stroj nebo zařízení vypněte a závadu oznamte
vedoucímu zaměstnanci. Pamatujte, že s elektrickým proudem
mohou pracovat pouze odborníci. Lidské tělo nemůže být beztrestně
vodičem elektřiny.
Při práci s elektrickými spotřebiči a zařízeními dodržujte pokyny
k obsluze. Ovládejte jen určené prvky a svévolně neměňte
nastavení bezpečnostních prvků.
Nikdy nepoužívejte navlhlé elektrické přístroje a zařízení, pokud pro
takovou práci nejsou určeny.
Neprovádějte žádné opravy ani amatérská vylepšení, nepracujte na
živých částech elektrického zařízení, ani se jich nedotýkejte.

!

Při poruše ihned vypněte spínač a u spotřebičů napojených
pohyblivými přívody vytáhněte vidlici ze zásuvky.
O poruše nebo neobvyklém jevu ihned informujte svého
nadřízeného, přístroj nebo zařízení dále nepoužívejte a zajistěte, aby
ho nemohl použít ani nikdo jiný.
Striktně dodržujte stanovená ochranná opatření (zejména v prostředí
vlhkém, mokrém, horkém, s nebezpečím výbuchu atd., kde je
zvýšené nebezpečí vzniku úrazu, havárie, požáru nebo jiné
nežádoucí události).
Nepřibližujte se k přetrženým či poškozeným vodičům (ani
spadlým na zem) ani se jich nedotýkejte.
Dodržujte zákaz činnosti v ochranných pásmech elektrického vedení
popř. v jejich blízkosti.
Před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem tento
spotřebič bezpečně odpojte vytažením vidlice ze zásuvky (toto
neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomuto účelu uzpůsobeny
výrobcem).
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Větrací otvory elektrických zařízení nesmí být zaprášené nebo
zakryté.



Riziko pádu z výšky a do volné hloubky

Určitě ze své zkušenosti víte, že i pád z malé výšky může skončit
vážným zraněním. Pohybujte se proto jen po pevných a zajištěných
pracovních plošinách. Nevystupujte na stoly, židle a jiné vratké
předměty. Používejte jen nepoškozené žebříky řádně zajištěné
například proti podklouznutí, rozlomení nebo převrácení. Při práci ve
výškách používejte pracovní oděv řádně upnutý a vhodnou
pevnou pracovní obuv. Zjistíte-li, že trpíte závratí nebo nemocí,
která by mohla mít za následek pádu z výšky, nesmíte ve výšce
pracovat a jste povinni oznámit tuto skutečnost svému vedoucímu
a lékaři.

Pády

Pracoviště, která leží ve výšce 1,5m nad okolní úrovní, případně
pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5m musí být
chráněna proti pádu (např. zábradlím), nebo Vám zaměstnavatel
musí poskytnout osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky
a seznámit Vás s jejich používáním. Chráněna proti pádu musí být
i všechna pracoviště nacházející se v libovolné výšce nad vodou
nebo látkami ohrožujícími v případě pádu Váš život a zdraví.
Odmítnutím práce na nezajištěném pracovišti ve výšce nad 1,5
m chráníte svůj život a zdraví. Takové odmítnutí nesmí být
zaměstnavatelem posuzováno jako porušení pracovních povinností.
Ke zvyšování místa práce nesmíte používat nestabilní předměty
a předměty určené k jinému použití např. vědra, sudy, židle, stoly
apod.
Při použití žebříku, nebo dvojitého žebříku (štafle) se přesvědčte, že
nejsou poškozené, rozviklané a že je zajištěna jejich stabilita po
celou dobu výkonu práce.
Na dvojitý žebřík můžete vystoupit maximálně 0,5 metru pod jeho
vrchol. Na jednoduchý opěrný žebřík maximálně 0,8 m od jeho
konce. Nikdy nevstupujte na poslední příčli žebříku.
Při práci na žebříku, kdy stojíte chodidly ve výšce větší, než 5 m
musíte být vždy jištěni proti pádu osobními ochrannými pracovními
prostředky proti pádu z výšky.
Na žebříku nesmíte vykonávat práce s použitím řetězových pil,
nebo pneumatického nářadí, nesmíte vynášet břemena těžší než
15 kg.
Na žebříku musíte pracovat sami, nesmí na něm být současně dvě
a více osob.
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Nevstupujte na lešení, pokud jste k tomu nedostali pokyn.
Nezasahujte do konstrukce lešení a zábradlí. Na lešení vystupujte
zásadně po žebříku.
Před započetím práce ve výšce, nebo nad volnou hloubkou si
pozorně prohlédněte pracoviště zejména podlahy, zábradlí
a zakryté otvory. Nedbale zakryté otvory, nebo špatně upevněné
zábradlí jsou záludná past na spolupracovníky.
Do výkopů vstupujte jen po žebříku.
Nářadí a materiál vždy zajistěte tak, aby nemohlo dojít k jejich pádu.
Nepřetěžujte podlahu lešení skladovaným materiálem.
Nikdy nepřistupujte k volným okrajům staveb, výkopů a šachet,
pokud nejsou zajištěny proti pádu!!!



Riziko poškození svalového a kosterního aparátu

Dodržujte zásady bezpečné manipulace s materiálem, zejména
stanovené hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen. Jen
tak se vyhnete nepříjemným důsledkům tohoto rizika.

Manipulace
s břemeny

Seznamte se se směrnicí zaměstnavatele pro váhové limity při
manipulaci s břemeny a pro zakázané práce zaměstnankyním
a zaměstnankyním do devátého měsíce po porodu a práce zakázané
mladistvým. Nepřeceňujte své síly, zejména namožení krční a
bederní páteře, včetně svalového aparátu. Případné zranění Vás
může nadlouho nebo i trvale vyřadit z pracovního procesu. Při
skladování materiálu do výšky vždy zajistěte stabilitu skladovaného
materiálu tak, aby nemohlo dojít k jeho zřícení.
Muži mohou při občasném zvedání a přenášení (tj. do 30 minut za
osmihodinovou směnu) zvedat a přenášet břemena max. o váze
50 kg. Při častém zvedání a přenášení 30 kg.
Ženy mohou při občasném zvedání a přenášení (tj. do 30 minut za
osmihodinovou směnu) zvedat a přenášet břemena max. o váze
20 kg. Při častém zvedání a přenášení 15 kg.



Riziko nadýchání, poleptání, otravy

S látkami, které mohou při neodborném zacházení ohrozit lidské
zdraví, se setkáváme téměř všude. O své zdraví se však vůbec
nemusíte obávat, budete-li používat osobní ochranné pracovní
prostředky, dodržovat technologické a pracovní postupy
a samozřejmě dbát o osobní hygienu. Ke každé chemické látce
nebo přípravku má Váš zaměstnavatel k dispozici bezpečnostní
list, kde jsou uvedeny všechny údaje potřebné pro prevenci
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Chemické látky

poškození zdraví. Seznamte se ve vlastním zájmu s tímto
dokumentem.



Riziko popálení, vzniku požáru

Při používání hořlavých kapalin, např. rozpouštědel, penetračních
látek a benzinu nekuřte a nepoužívejte otevřený plamen. Při
dolévání benzinu do nádrží motorů ručního mechanizovaného nářadí
zastavte nejdříve motor. Před nastartováním odneste nářadí do
bezpečné vzdálenosti od nádoby s hořlavou kapalinou. Zbylé hořlavé
kapaliny či ředidla nevylévejte na volná prostranství ani nepřelévejte
do neoznačených nádob či potravinářských obalů (nádob a balení
určených k pití).

Požár, popálení

V buňkách a mobilních buňkách zařízení staveniště nekuřte,
nepoužívejte elektrické spotřebiče a topidla, která nejsou povolena.
Neodkládejte na tělesa topení a do jejich blízkosti hořlavé látky a
nepřespávejte na nich, pokud to není výrobcem povoleno. Při práci
s otevřeným ohněm mějte vždy v dosahu hasicí přístroj.

Nekuřte

Informujte se, kde je na Vašem pracovišti nejbližší hasicí přístroj.
Seznamte se s Požárními poplachovými směrnicemi a evakuačním
plánem.
Nedopalky od cigaret nevyhazujte do běžného odpadu, ale pouze do
nehořlavých nádob k tomu určených.
Vlastní elektrické spotřebiče můžete na pracovišti používat pouze se
souhlasem zaměstnavatele.
Důsledně dodržujte pokyny zaměstnavatele k zajištění požární
ochrany, zejména zákazy kouření a používání otevřeného ohně.
Neblokujte činnost požárních dveří (např. zaklínováním),
neodkládejte materiál do průchodných tras únikových cest.
S tlakovými lahvemi se zkapalněným ropným plynem (LPG nebo
také tzv. propan-butan) můžete manipulovat pouze, pokud Vás
zaměstnavatel proškolil o rizicích a bezpečné manipulaci. Při
manipulaci vždy striktně dodržujte stanovené bezpečnostní
pokyny.

 Práce se stroji, technickými zařízeními, přístroji a nářadím
Při práci se stroji, technickými zařízeními a přístroji dochází často
k vážným zraněním. Nejčastější příčinou úrazů je zachycení
oděvu, nebo volně rozpuštěných dlouhých vlasů rotující částí stroje.
Častá jsou poranění končetin při odstranění, nebo poškození
ochranných krytů či při čištění stroje za chodu, zranění
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Stroje, přístroje,
nářadí

způsobené úlomkem obráběného materiálu. A časté jsou také úrazy
elektrickým proudem zejména při poškození přívodních kabelů.
Proto je třeba dodržovat zejména následující:
Před započetím práce se důkladně seznamte s návodem
k bezpečné obsluze stroje či zařízení a důsledně je dodržujte.
Pokud Vám není cokoliv jasné, zeptejte se.
O poruše nebo neobvyklém jevu ihned informujte svého
nadřízeného, stroj nebo zařízení dále nepoužívejte a zajistěte, aby
ho nemohl použít ani nikdo jiný. Sami neprovádějte žádné opravy ani
amatérská vylepšení.
Používejte stanovené osobní ochranné pracovní prostředky.
Dodržujte ustrojovací kázeň u točitých strojů (zapnutý oděv, upnuté
rukávy, sundané řetízky, prstýnky, dlouhé vlasy pod čepicí) – zákaz
práce v rukavicích, volném oděvu!
Nevyřazujte ochranné kryty a neměňte nastavení bezpečnostních
prvků, chrání Vaše životy a zdraví. Stroje, které mají poškozené
bezpečnostní kryty, nebo vyřazená ochranná zařízení nepoužívejte.
Čištění, seřizování, kontrolu a údržbu provádějte výhradně za klidu
stroje - zařízení (pokud návod k obsluze nestanoví jinak).
Dodržujte stanovené bezpečnostní přestávky.
Stroje, zařízení, přístroje a nářadí udržujte čisté, nářadí ukládejte
pouze na určená místa, poškozené přístroje a nářadí nepoužívejte.
Na pracovišti
zkontrolujte.

udržujte

pořádek,

před

odchodem

pracoviště

Je jisté, že při práci, kterou budete provádět na Vašem pracovišti je
mnohem více rizik, než ta, která uvádíme v této instruktáži. S dalšími
konkrétními riziky budete seznámeni přímo na pracovišti,
především však budete seznámeni s tím, jak těmto rizikům čelit.
Věříme, že Vám naše rady budou prospěšné, že Vám pomohou
úspěšně překonat nesnáze při Vašem zapracování a že se budete
chránit před zbytečným poškozením zdraví.
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 KONTAKTY
Se svými problémy se můžete s důvěrou obrátit na níže uvedené
nevládní organizace (dorozumíte se zde rusky, ukrajinsky, anglicky).
Organizace se věnují pomoci cizincům v tísnivých životních situacích
a to i z hlediska zaměstnání (vykořisťování, nevyplácení odměny,
zadržování osobních dokumentů).

Pomoc

La Strada Česká republika, o. p. s.
SOS a INFOLINKA: +420 222 71 71
71
e-mail: lastrada@strada.cz
web: www.strada.cz

Člověk v tísni, o. p. s.
Telefon: +420 226 200 400
e-mail: mail@clovekvtisni.cz
web: www.clovekvtisni.cz

Diakonie Českobratrské církve evangelické
+420 739 244 857 sociální pracovník (rumunština),
+420 731 605 857 sociální pracovník (bulharština);
+420 739 244 889 (vedoucí programu)
e-mail: scps@diakonie.cz
web: www.scps.diakonie.cz

Základní instruktáž bezpečnosti práce pro agenturní zaměstnance připravenou
k tisku v podobě brožury formátu A5 naleznete v příloze č. 4 této metodiky a to
v jazykových verzích – čeština, angličtina, ruština, ukrajinština, polština, bulharština.
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III. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ V RÁMCI ŠKOLENÍ BOZP
Vedle druhu, účelu, obsahu školení BOZP hraje významnou roli i organizace
školení, způsob a metody, jakými je obsah školení předáván.
Pro stanovení obsahu školení BOZP existují obecná vodítka či doporučení (např. viz
Příloha 3) vypracovaná zpravidla orgány státní správy (MPSV, SÚIP) nebo jinými
pracovišti (vzdělávací/školicí pracoviště, podnikající fyzické nebo právnické osoby).
Osnovu školení pro své zaměstnance však musí vypracovat zaměstnavatel sám
s ohledem na rizika práce, rizika pracovního prostředí a specifika jím provozovaného
pracoviště. Jiný bude obsah vstupního nebo opakovaného školení pro administrativní
pracovníky a jiné pro zaměstnance v podniku chemické výroby, v zemědělském
provozu, ve sklárně, na stavbě atd.
Z dlouhodobě registrovaných poznatků z praxe, z individuálních, neobvyklých
a někdy i svérázných přístupů zaměstnavatelů k realizaci školení BOZP se nelze
divit, že školení zaměstnanců často neprobíhá nebo není prováděno zcela správným
(a ze strany inspekce práce očekávaným) způsobem (viz dále). Naskýtá se tak
otázka, jak zajistit, aby školení BOZP nebyla jen splněnou zákonnou povinností
a nutným zlem pro zaměstnavatele i zaměstnance, ale aby přinesla požadovaný
efekt a podílela se vedle zaručení bezpečné a zdravé práce zaměstnancům také
na zvýšení kultury bezpečnosti ve firmě.
Pokud zaměstnanci nebo agenturní zaměstnanci (dle výsledků řady provedených
terénních šetření VÚBP, v.v.i.) například tvrdí, že: „školení BOZP bylo na uspání,
nepoutavé/nezajímavé nebo dokonce nudné, že chyběly příklady z praxe a příklady
rizik“, není něco v pořádku. Vedle toho, co je potřeba zaměstnancům předat (obsah
školení) hraje významnou roli i organizace školení a způsoby a metody, jakými je
obsah školení předáván.
Pokud budeme předpokládat, že zaměstnavatel nebo agentura práce volí pro školení
BOZP svých zaměstnanců osobu nebo osoby s odpovídající odborností (osoby
s vysokou znalostí problematiky zajišťování bezpečnosti práce a prevence rizik),
a přesto mají zaměstnanci k průběhu a obsahu absolvovaných školení výhrady, pak
lze s vysokou pravděpodobností soudit, že se při výběru nesoustředil/la na to, zda
tato osoba nebo osoby mají i další potřebné kvality, a to kvality školitele (kvality
lektora). A stalo nebo stává se to nejspíš také proto, že žádným právním předpisem
nebo jiným závazným dokumentem není stanoveno, že ke školení BOZP musí mít
osoba, která školí, „odbornou způsobilost“, tedy že má výše uvedené kvality mít.
Podle zákona (zákoník práce) zaměstnavatel školení BOZP jen "zajistí".

1. Umění komunikace
Lektorské vystoupení je závislé nejen na odbornosti, znalostech a schopnostech
lektora (školitele), ale také na volbě verbálních a neverbálních prostředků
komunikace.
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Co je to komunikace?
Pojem komunikace je třeba vyvozovat z širšího kontextu, a tím je sociální styk, který
obsahuje rovinu percepce, interakce a komunikace. Dojde-li k setkání mezi lidmi,
můžeme sledovat, jak se lidé navzájem „vidí“ tj. percepce. Dále vznikají mezi lidmi
určité vztahy, ty tvoří druhou rovinu sociálního styku, kterou nazýváme interakce.
Třetí rovinou je celá oblast sociální komunikace, tedy to, co si navzájem lidé sdělují,
a to nejen pomocí slov, ale i neverbálně, řečí těla.
Co jsou to komunikační dovednosti a v čem spočívají?
Komunikační dovednosti jsou dovednosti, které se projevují při komunikaci mezi lidmi
a způsobují, že jednání je velmi efektivní. Komunikační dovednosti využíváme při
různých situacích, např. při rozhovoru nebo při vyjednávání. Komunikace je zároveň
uměním klást otázky nebo umění naslouchat. Někteří lidé mají vrozené předpoklady
proto, být velmi efektivní v komunikaci s jinými lidmi. Jako všechny dovednosti je
možné je cvičit, a tak dosahovat stále lepší kvality.
Formy a výrazové prostředky komunikace
Komunikace probíhá v několika rovinách nebo můžeme mluvit o různých formách.
Nejznámější formou komunikace (a zpravidla i tou, na kterou se výhradně
soustřeďujeme) je sdělování pomocí verbálních prostředků = slov. Je označována
jako verbální komunikace.
Základ rétorických schopností tvoří verbální prostředky. Při jejich užívání při
vzdělávání či školení je dobré respektovat několik zásad:








používat činný rod
říci hodně s pomocí mála výrazů
střídat krátké a delší věty
dbát na spisovný jazyk a gramatiku
dávat přednost českým výrazům (je-li to vzhledem k tématu BOZP možné)
vyloučit z projevu tzv. slovní parazity, např.: „tak nějak“, „tedy“, „jako“
eliminovat módní slova

K výrazovým prostředkům verbální komunikace náleží:






přednes - způsob řeči, výška a barva hlasu
hlasitost
tempo a rytmus řeči
artikulace a výslovnost
přestávky v řeči

Druhá, stejně významná je rovina sdělování pomocí celého našeho projevu.
Označujeme ji jako komunikaci neverbální.
Neverbální komunikace doplňuje komunikaci verbální a za určitých okolností ji
považujeme za věrohodnější než komunikaci verbální. Z neverbální komunikace
můžeme poznat, jaký má náš partner postoj k nám, jaký je jeho postoj k věci o které
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mluví, případně k člověku, o kterém mluví. V sociálním styku je důležité pozorovat,
všímat si všech projevů partnera, neposlouchat jen jeho slova. Dobrý pozorovatel
odečte z neverbálních projevů mnoho dalších informací, které doplňují slovní sdělení.
Např. jaký má člověk, který s námi mluví vztah k sobě samému, za koho se
považuje, sděluje, jak chce, abychom ho hodnotili my, jak se k němu máme chovat.
Neverbální komunikaci vnímá většina lidí podvědomě, v podobě tušení, intuice,
sympatie.
Při nácviku správného chování je důležité, aby odpovídala verbální tj. slovní
komunikace i projevu neverbálnímu tj. mluvě těla“. Chceme-li se dobře jednat, je
třeba sledovat, zda i náš hlas je přiměřeně silný a jistý, důležitý je rytmus řeči,
přízvuk a artikulace. Těmito prostředky dáváme najevo druhým, za koho nás mají
považovat, jak se cítíme, jak s námi mají jednat apod.
Z neverbálních projevů je velmi důležitá mimika neboli výraz tváře, ten by měl
odpovídat tomu, co sdělujeme. Jsme-li si jisti ve svých oprávněných požadavcích, je
třeba, aby i naše tvář vyjadřovala jistotu a víru, že nás ten druhý pochopí. Odečítají-li
druzí z naší tváře strach nebo agresi žádné slovní zdůvodnění nám nepomůže
přesvědčit je o oprávněnosti našich požadavků.
Při komunikaci nás velmi významně ovlivňuje kontakt očí, s druhým člověkem. Někdy
pevný přímý pohled, který neuhýbá, ani když se jedná o nepříjemnou situaci, dokáže
vyřešit mnohá nedorozumění. Jindy naopak tím, že se hovořícímu nedíváme přímo
do očí, mu umožníme lépe se koncentrovat, uspořádat myšlenky. Porozumění si
s druhým člověkem je velmi závislé na tom, jak dokážeme slovní sdělení doprovázet
pohledem očí. Občasným očním kontaktem dáváme najevo, že posloucháme,
komunikujeme.
Mnoho lidí si neuvědomuje, že vzdálenost, kterou volí při komunikaci s druhými, jim
sděluje informace o vztahu k nim, např. jak jsou nám sympatičtí, popř. nesympatičtí,
jak moc z nich máme strach, touhu přesvědčit je apod.
Za určitých okolností při rozmluvě může docházet i k dotekům, které jsou velmi
významné a silně ovlivňují naše prožívání a reakce druhého na nás. Doteky
vyjadřujeme míru intimního vztahu k druhému člověku. Jeli nám někdo nesympatický,
pak nemáme rádi, když se nás dotýká. Každý člověk má kolem svého těla tzv. intimní
zónu, což je prostor kolem těla, ve kterém snášíme jen skutečně blízké osoby,
jestliže nám někdo tuto zónu bez našeho souhlasu poruší, vyvolává to pocit nevole.
Postoj, držení celého těla, jeho pohyby, chůze, způsob jak sedíme, umožňuje
dobrému pozorovateli odhadnout náš vztah ke světu, jistotu, se kterou prožíváme
různé situace a důvěru k sobě samému. Jak chcete, aby vám věřili druzí, když ani vy
sami sobě nevěříte? Jak pak můžete prosadit své názory? Dobrý pozorovatel
mezilidských vztahu dokáže spolehlivě odhadnout míru vaší vnitřní jistoty
z neverbálních projevů.
Při kontaktu s druhými lidmi je důležité si všimnout gest. Sdělujeme pomocí nich
někdy to, co se nám nepodařilo sdělit ve slovech (vztyčený ukazovák). Co jsme raději
ve slovech neřekli (ukazujeme kdo je vinen). Nebo si ani neuvědomujeme, co ještě
dalšího jsme druhým svými gesty o sobě sdělili. Gestikulace vyjadřuje temperament
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a zaujatost problémem. Nevhodné pohledy, mimika, gesta snadno vyvedou druhého
z rovnováhy a negativně se projeví v jeho výkonu. Důležitou rolí zde sehrává
očekávání, projevuje se hlavně v neverbální komunikaci, a tímto očekáváním velmi
často, aniž s to uvědomuje, ovlivňuje druhou stranu v názorech na nás ve výkonech
(aniž promluvíme jediné slovo).
Kladem neverbálních sdělení je schopnost vyjadřovat emoce a jejich intenzitu.
Neverbální komunikací sdělujeme postoje. Nevýhodou je nejednoznačnost a značná
diference mezi jednotlivými sdělovateli.
Verbální působení lektora je dotvářeno jeho neverbální komunikací. Neverbální
komunikace mnohdy začíná dříve než komunikace verbální. Už při příchodu do
místnosti si posluchači vytváří dojem o lektorovi a podle tohoto dojmu k němu také
přistupují.
V neverbální komunikaci lektora figurují tyto základní prvky:



vnější projev – zevnějšek: oblečení, make-up, účes, ozdoby, symboly apod.,
chování: chůze, postoj, držení těla, pohyby, gesta
výraz obličeje – mimika, oči

Tyto prvky můžeme označit za výrazové prostředky neverbální komunikace.
Téměř neznámá a neuvědomovaná je komunikační cesta, která spočívá ve sdělování
prostřednictvím činů, tj. jednáním. Sdělování činy zahrnuje způsoby, jak co děláme,
jak jednáme s druhými. Touto cestou sdělujeme, jak hodnotíme druhé a sebe, jaký
máme k sobě i k druhým vztah. Podobně jako při neverbální komunikaci si
neuvědomujeme, co svými činy sdělujeme ostatním. Např. přeruší-li nás někdo
v polovině slova, říká tím, že si nás váží méně než sebe, podobný význam má,
jestliže nás někdo nechá čekat, přijde na schůzku pozdě apod.
Pravidla komunikace při vzdělávání dospělých
Komunikace při vzdělávání dospělých má následující pravidla:
Jestliže lektor při vzdělávání něco sdělí, účastník si v paměti uchová jen část.
Potvrzuje to i tzv. „kužel učení“ (nebo také „kužel zkušeností“), sestavený v r. 1969
Edgarem Dalem. Z kuželu vyplývá, že si obecně pamatujeme:







10 % toho, co si čteme,
20 % toho, co slyšíme,
30 % toho, co vidíme,
50 % toho co vidíme, i slyšíme,
70 % z toho, o čem hovoříme a píšeme,
90 % z toho, co sami děláme.

Toto poznání je významné pro volbu způsobů a metod školení BOZP, jejichž
vhodným použitím a kombinováním je možné zvýšit vliv školení na zaměstnance.
Při komunikaci není rozhodující pouze to, co lektor sděluje účastníkům, ale i to, jak
účastník sdělení pochopí.
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Dvousměrná komunikace je pro aktivní spolupráci mezi lektorem a účastníkem
efektivnější než jednosměrná.
Při vzdělávání dospělých nelze nekomunikovat.
Erudovanost obsahové části vyučování musí být doplněna o solidní, partnerský vztah
k účastníkům. U každého vystoupení lektora musí účastník najít jeho vlastní
myšlenky, jeho osobní podíl na tvorbě sdělované látky, jeho vlastní nebo
zprostředkovanou a lektorem interpretovanou zkušenost, a také jeho emotivní
spoluúčast na řešení problémů, které se vyskytnou ve skupině, která se právě
vzdělává/školí.

2. Požadavky na osobnost lektora
Školení BOZP patří k formám prezenčního vzdělávání. Ústředním článkem
prezenčního vzdělávání je školitel/lektor. Lektor má rozhodující vliv na úspěch
školení BOZP a na spokojenost účastníků.
Cíl školení BOZP je daný, zaměstnanec má v rámci školení BOZP dostat informace
o rizicích jeho práce a informace o opatřeních na svou ochranu před jejich působení).
Na lektorovi je už jen to, jakým způsobem je zaměstnanci předá a jaká metoda
nebo metody budou nejvhodnější. Musí zvážit, které informace předloží školeným
zaměstnancům jako hotové - jako „balík informací“, a které jim přednese tak, aby se
k výsledné informaci a poučení dobrali sami, např. při zužitkování a hodnocení
zkušeností, příkladů a reálných nebo modelových situací, které jim lektor
zprostředkoval během školení, nebo kterými do školení sami přispěli v rámci tzv.
aktivizace. Lektor je v pozici určitého uvaděče nebo průvodce zaměstnance světem
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Aby byl dobrým průvodcem, je nutné, aby sám
splňoval požadavky, které jsou na něj kladeny jako na lektora. Tyto požadavky lze
zjednodušeně označit jako osobnost lektora. Lektorem nebo učitelem nemůže být
každý, schopnosti a dovednosti pro lektorskou činnost je potřeba nejprve získat
a posléze rozvíjet v procesu učení se (vzdělávání nebo sebevzdělávání) nebo praxí.
To většinou neplatí o vlastnostech, které jsou převážně vrozené nebo se vytvářejí
během života v tzv. procesu socializace jedince. Ty také dotvářejí osobnost lektora.
Dále v textu jsou uvedeny vlastnosti, které by žádný lektor neměl postrádat, a rovněž
doporučené schopnosti a dovednosti, vč. verbálních požadavků na osobu a činnost
lektora (školitele).
■ Osobnost lektora
Vlastnosti, které by u žádného lektora neměly chybět, jsou:







dostatečná inteligence, tzn. průměrná či nadprůměrná
emoční náboj, schopnost empatie, vcítění se do druhých lidí, jejich pochopení
citlivost, takt
racionalita
rozhodnost, objektivita
životní energie, přirozený optimismus
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otevřenost
flexibilita
přiměřená životní zralost
vnitřní poctivost
respekt pro lidská práva
snaha pomáhat druhým
znalost sebe sama, zralé přijímání své osobnosti s přednostmi i chybami
pochopení lidské přirozenosti, ochota odpouštět chyby a omyly jak sobě, tak
i účastníkům školení nebo kurzu.

Schopnosti a dovednosti dobrého lektora:
Vyspělé komunikační dovednosti (verbální i neverbální).






Dovednost vytvářet vztahy, kde za pomoci respektu, upřímnosti a empatie
dochází k tomu, že účastník školení nebo kurzu vnímá vlastní hodnotu, cítí, že
je lektorem chápán a na oplátku je připraven mu důvěřovat.
Schopnost nalézt a definovat problém, schopnost klást otevřené otázky,
vyjednávat, provádět shrnutí, zaměřovat se, reflektovat, být konkrétní, nebát
se nutných střetů.
Umění hledat cesty, jak řešit problémy, schopnost pojmenovat problém
a definovat, stanovit strategie a možnosti jeho řešení, umět naplánovat
činnosti, jež k samotnému řešení problému povedou.

Pro vzdělávací proces je mimo jiné charakteristické, a k jeho úspěšnosti nezbytné,
aby osoby předávající znalosti byly obdařeny autoritou. Autorita je ve vztahu k vedení
skupiny uplatněním převažujícího vlivu na činnost druhých (= vyjádření vlivu
a významu, kterým disponuje určitá osoba, instituce nebo systém ustálených
společenských názorů).
Čemu by se měl dobrý lektor vyhnout?
Dobrý lektor by se měl vyvarovat následujících chyb:









Neměl by účastníky konfrontovat, vést proti nim osobní útoky ani se je snažit
vyvádět z rovnováhy. Zároveň by neměl účastníky ponižovat a ztrapňovat.
Měl by se vyvarovat povýšeneckého chování a opovrhování, a to jak účastníky
samotnými, tak také jejich názory.
Neměl by mít tunelové vidění, tzn. mít klapky na očích, zaměřovat se pouze
na jedno téma.
V každé skupině (v každém školení nebo kurzu) lektor sice prezentuje totéž,
ale měl by jednotlivá školení nebo kurzy odlišovat, nepoužívat stále stejné
fráze, aktivity a příklady.
Lektor by si neměl dovolit prezentovat zastaralé informace. Měl by na sobě
pracovat, vzdělávat se, informace si ověřovat a doplňovat, aby nebyl účastníky
přistižen při „plácání nesmyslů“.
Měl by se vyvarovat prosazování vlastních názorů na úkor druhých, neměl by
být zatížen předsudky o účastnících školení nebo kurzu a o přednášených
tématech.
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Neměl by být egocentrický, hovořit neustále o svých vlastních úspěších, své
šikovnosti a neomylnosti. Školení nebo kurz není organizován kvůli jeho
osobě, ale pro účastníky.
Neměl by prezentovat pouze smutné příklady, problémy, negativní zkušenosti
a chyby druhých. Měl by umět pochválit a i případná negativa dokázat obrátit
v klady.
Samozřejmostí každého lektora by mělo být respektování a dodržování
pravidel slušného chování a společenského vystupování. Takt, přiměřenost,
slušné vzezření a vystupování otevírají dveře do duší i těch největších
nedůvěřivců.
Další samozřejmostí by mělo být nepoužívání nevhodného slangu, žargonu či
vulgarismů. Znalost základních pravidel verbálního (mluveného) projevu by
měla být nedílnou součástí každého společenského vystupování.

V současnosti často zjišťujeme, že snaha po kvalitě mluveného slova mizí. Kolem
nás dnes často zaznívá řeč, která bohužel respektuje snad jen ten nejzákladnější,
ale také nejprimitivnější způsob lidské komunikace. Do verbálního projevu
prolínají nespisovné výrazy, žargon, nízká kultivovanost projevu, různé
vulgarismy apod. Je třeba si uvědomit, že kultivovanost projevu a celkový dojem
z verbální komunikace tvoří podstatnou součást individuálního image každého
z nás, zejména pak školitele.

3. Vliv kvality lektora na kvalitu školení BOZP
Z předchozího textu nepřímo vyplývá, že v případě vzdělávání, vč. vzdělávání
dospělých i školení zaměstnanců v BOZP je komunikace klíčová (záleží na tom, jak
se komunikuje v případě školení BOZP, jaké jsou předávány informace, poznatky,
příklady a zkušenosti). Proto při realizaci vzdělávání, vč. vzdělávání dospělých a tedy
i školení BOZP musí lektor brát ohled na skutečnost, že k dosažení správné
komunikace může dojít pouze tehdy, je-li sdělení předáváno tak, aby bylo co nejvíce
srozumitelné, a aby se vytvářely předpoklady pro jeho úplné pochopení účastníkem.
Není to ovšem jen samotné umění komunikace, co ovlivňuje přijímání sdělovaných
informací, poznatků, příkladů a zkušeností. Svou velmi významnou roli zde mají
způsoby a metody vzdělávání (zejm. výklad, vysvětlování, demonstrování, řízené
objevování, dialog, diskuze, hry, simulace, hraní rolí a další) a znalost didaktických
zásad a schopnost jejich uplatňování (např. zásada přiměřenosti, zásada
názornosti, zásada spojení teorie a praxe). I tyto pedagogické znalosti a dovednosti
patří k vybavení (a kompetencím) lektora, a měly by patřit také k vybavení lektora
školícího zaměstnance v BOZP. Nejen toho dobrého, ale v zásadě každého lektora.
Každý lektor je ovšem „originál“ a pro svou pedagogickou praxi uzpůsobí svým
znalostech, schopnostem a naturelu. Stejně tak by měla být volba způsobům metod
a didaktických zásad uzpůsobena příjemcům, tj. posluchačům, účastníkům školení
BOZP nebo jiného druhu vzdělávání.
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4. Volba způsobů a metod školení BOZP
Školení BOZP je specifickým druhem vzdělávání dospělých. Specifickým z hlediska:





obsahu vzdělávání (školení zaměstnanců o právních předpisech k zajištění
BOZP se zohledněním specifik a práce nebo činnosti, kterou má vykovávat
nebo již vykonává, a specifik pracoviště, kde tuto práci vykonává nebo bude
vykonávat),
závaznosti (zaměstnavatele je povinen školení BOZP organizovat
a zaměstnance je povinen se školení BOZP účastnit),
různorodosti složení skupin posluchačů s různorodými potřebami vzhledem
k rizikům jejich konkrétní práce (školených zaměstnanců v jedné nebo více
příjmových skupinách).

Aby bylo školení BOZP skutečně efektivní a nemíjelo se účinkem, je třeba při
působení na zaměstnance vzít v úvahu, jak se člověk učí, a jak si pamatuje. K tomu
slouží již výše uvedený Daleův „kužel učení“ („kužel zkušeností“). Na výběr má
přitom lektor dvě možnosti: možnost pasivního předávání informací nebo použití
některé nebo více metod, které posluchače aktivizují.
Nutnost přechodu od pasivního přístupu školení zaměstnanců k aktivnímu
Obecně známou je skutečnost, že při pasivním předávání informací může dojít
k tomu, že se účastníci uzavřou do svého světa a myšlenkami budou zcela jinde, než
na školení, a efekt školení bude mnohem nižší, než jsme očekávali. Mnohem více si
ze školení odnesou (zapamatují), pokud jsou do procesu vtaženi, učí se (školí se)
zábavnou formou a mohou uplatnit i své nápady, zkušenosti, nová nebo zajímavá
řešení problémů. Lidé se nejvíce naučí, když si věci mohou vyzkoušet, učí se lépe,
když vědí proč a také, když se u toho nenudí. Pokud navíc do procesu učení
zapojíme emoce a také soutěživost, můžeme dosáhnout překvapivých (a pozitivních)
výsledků.
K metodám pasivního předávání informací patří zejména výklad. Výklad je také
nejčastěji používanou metodou při školeních BOZP. Z dnešního pohledu, kdy lidé
jsou přehlceni informacemi, je výklad málo efektivní metodou (víme, že člověk si
zapamatuje jen 20 % slyšeného). Tato tradiční a většinou nezáživná metoda má
velmi malý dopad na auditorium. Při přípravě a vlastním školení nebo kurzu proto
doporučujeme vyvarovat se obvyklému, tj. výkladovému stylu předávání
informací. Lektor při něm předává posluchačům výuky již hotové informace,
zpracované buď jím samotným, nebo jiným autorem. Komunikace je zde tzv.
jednosměrná (pouze ve směru od lektora k účastníkům). Není zde prostor pro
zpracování a prožívání získaných informací, účastníci výuky si je mohou pouze
zaznamenat. Tím, že jsou účastníci pouze pasivními příjemci informací, nemají
šanci naučit se učit, nezískají dovednosti pro aktivní a samostatnou práci
s informacemi a zkušenostmi. K oživení výkladu (nebo také přednášky) se proto
doporučuje využít např. zdůrazněného neverbálního projevu (v souladu
s dynamikou a obsahem vzdělávání), používání příkladů, analogií, příběhů, vtipů,
řečnických i opravdových otázek, využívání nejrůznějších typů grafických
znázornění, modelů, grafů, kolování různých předmětů či obrázků, promítání
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fotografií a filmů, kladení otázek a sbírání odpovědí, které se později stávají
námětem na pokračování diskuse. Zvláštní důraz se při vzdělávání klade především
na vizualizaci, tj použití nástrojů, s jejichž pomocí může vzdělávaný nebo posluchač
vnímat předávané informace nebo poznatky obrazovou formou. Lektor by měl při
školení BOZP uplatňovat zásady vizualizace, protože člověk přijímá většinu informací
(až 80 %) očima. Je ovšem nutné dobře zvážit, jaké informace vizualizovat.
Vizualizační pomůcky jsou pouze pomocnými prostředky, které doplňují
a zvýrazňující mluvené slovo, které by mělo vizualizaci vždy předcházet (úvod do
děje).
Pro vizualizaci existuje řada technik a postupů, které je možné při školení nebo kurzu
použít, a tím podpořit proces zapamatování. Velmi často jsou v současné době pro
vizualizaci používány tzv. prezentace. Ty jsou zároveň považovány za
nejfrekventovanější formu komunikace na veřejnosti. Lidé při prezentaci vidí obrázky,
slyší přednášejícího a také čtou, co je na daném snímku. Velmi však záleží na
prezentačních dovednostech lektora. Pokud bude jen číst to, co bude uvedeno na
jednotlivých snímcích, brzy si účastníci vždy přečtou text na obrázku, pak „vypnou“
a efekt se snižuje. Proto je metodě prezentování třeba se učit.
Vedle vizualizace lze zlepšit výklad při školení BOZP použitím prvků interaktivní
výuky (výkladu). Důležitým znakem interaktivního vyučování je nepřehlédnutelná
názornost, kdy jsou při výuce společně s jinými vizuálními materiály (např. obrázky,
fotografie a jiné 2D pomůcky, nebo 3D předměty) využívány audio a/nebo video
nahrávky, 3D holografické projekce a webové odkazy, nebo je díky připojení na
internet možné přímé využití tohoto média, které je zároveň zdrojem hledaných
informací.
Pokud chceme, aby školení splnilo nejen formální požadavky a stanovený cíl, ale
mělo i potřebný efekt, musíme změnit styl a pokusit se provést ještě zásadnější
změny. Již výše bylo uvedeno, že školení BOZP je způsobem komunikace a zároveň
byl zmíněn příklad jednosměrné komunikace. První změnou, která by se měla
promítnout do nového přístupu, je právě způsob komunikace. Nemělo by jít
o komunikaci výhradně směrem od lektora k účastníkům, ale ve větší míře také o:




komunikaci v opačném směru: tj. od účastníků k lektorovi nebo ostatním
účastníkům (hovoříme zde o obrácení rolí. Nejlépe se lidé učí, pokud učí
někoho dalšího, proto je možné, aby se zaměstnanci „vzájemně školili“. Jde
o metodu, která se více uplatní u opakovaných/periodických školení.
Zaměstnanci většinou vědí, jaké předpisy mají dodržovat, znají prostředí
a jsou „místními experty“ a mohou předávat své poznatky, znalosti
a zkušenosti ostatním (mohou být alespoň po určitou dobu školení lektorem,
čímž jsou vtaženi do děje a školení je tak víc baví, navíc si díky aktivní roli
lektora odnesou i více dalších poznatků);
zajímavé lze uplatnit také u vstupního školení (ale i u jiných druhů školení
BOZP); jedná se o metody, které posluchače kromě jiného aktivizují, proto se
označují za aktivizační nebo aktivizující metody. Tyto metody:
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podporují aktivní a efektivní výuku a učení (přijímání poznatků), resp.
podporující aktivitu posluchačů, samostatné, kritické a tvůrčí myšlení
i samostatný způsob vyjadřování v individuálních i skupinových diskuzích,

mohou nabídnout posluchačům zábavnější a méně stereotypní formu
výuky (překonávají výukové stereotypy),

zapojit do výuky školené osoby – ty již nemají být jen pasivními
posluchači, ale mají spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu
vzdělávání (posluchači jsou aktivními účastníky výuky/školení).
Obdobné pedagogické cíle mají také metody interaktivní výuky, kdy dalším
důležitým znakem výuky je zjevná názornost. Aktivizační (aktivizující) metody
členíme na diskusní, heuristické (řešení problémů), situační, inscenační,
didaktické hry, práce s textem nebo skupinové metody. Lze je bez obav využívat
i při školeních BOZP. I v případě dospělých je vhodné zpestřit školení některou
netradiční metodou, která účastníky zaujme a při které se naučí mnohem více, než
během prostého výkladu. Zpestřením mohou to být kvízy, soutěže nebo hry,
protože my lidé potřebujeme výzvy a rádi soutěžíme. Efekt zapamatování zase
např. zvyšují takové metody, kdy pracovníci musí o problému přemýšlet, vyjádřit se
k němu, kdy budou sdílet své zkušenosti a budou sami vyvíjet aktivitu. Zaměstnanci
pak pravděpodobně nikdy neoznačí za nudná ta školení BOZP, která jim nabídnou
současně sluchový i zrakový vjem, a během nichž budou moci:









diskutovat – s lektorem, v menších skupinách nebo v rámci celé školené
skupiny společně,
odpovídat na otázky - individuálně, v menších skupinách,
řešit úkoly, kvízy a hádanky - individuálně, v menších skupinách nebo při
soutěži jednotlivců či skupin,
navrhovat, předvádět a řešit modelové (smyšlené, ale ne
nepravděpodobné) situace a příklady – individuálně, v menších skupinách
nebo při soutěži jednotlivců či skupin,
podílet se na řešení existujících problémů - individuálně, v menších
skupinách nebo při soutěži jednotlivců či skupin (brainstorming, brainwritting),
zapojit do rozboru příkladů z praxe - individuálně, v menších skupinách,
přispět příklady ze své osobní zkušenosti nebo praxe, atd.

Popsané náměty na nově a poutavě zaměření školení BOZP se týkají převážně ke
vstupního, a zčásti i opakovaného/periodického školení BOZP. Je evidentní, že
aktivizační a další metody výkladu a výuky vyžadují (resp. jsou náročné na) lektorovu
tvořivost.

Co dále u školení BOZP změnit?
Školení by mělo být pořádáno pro menší skupinky - optimálně 12 - 15 (i méně) osob,
a to právě proto, aby bylo možné používat aktivizační/aktivizující metody.
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Ideální je, pokud se školení účastní pracovníci, kteří budou dělat nebo dělají stejnou
práci/pracovní činnost, protože je možné školení BOZP zaměřit na konkrétní (a tedy
pro zaměstnance společná) témata.

Jaké metody pro školení BOZP nepoužívat?
V několika posledních letech se v oblasti BOZP diskutuje o uplatnění metody
e-learningu při vzdělávání vč. školení zaměstnanců o BOZP. Zdálo by se, že
e-learning může ulevit zaměstnavateli, zejména pokud jde o náklady na organizování
školení, úsporu času a výhody pro celkovou organizaci. Obecně však není vhodný
z více důvodů:









Z pedagogického pohledu je jedním z důvodů jeho nízká efektivita (při čtení –
a e-learning je s výjimkou použití obrazových informací a multimédií převážně
výukovou metodou, při níž vzdělávaný/školený uplatňuje čtení - si
zapamatujeme jen 10 % přijímaných informací).
Dalším důvodem je skutečnost, že školení BOZP, vč. vstupního školení, musí
být prováděno v pracovní době! Zaměstnavatel by proto musel disponovat
potřebnými technickými prostředky, aby všichni zaměstnanci, kteří budou tvořit
právě školenou skupinu zaměstnanců, měli možnost v době určené
k proškolení pracovat s počítačem. Je jistě zřejmé, jaké další problémy by
z toho mohly vyplynout (počítačová „gramotnost“ školených osob, schopnost
porozumění významu školeného obsahu: textu, jazyk atd.).
Uplatnění metody e-learningu, při níž by nebyl přítomen lektor, zabraňuje
možnosti ptát se a diskutovat.
Diskutabilní by byl při použití e-learningu pro školení BOZP také způsob
přezkoušení zaměstnanců. Jestliže je zaměstnavatel podle zákoníku práce
povinen, cit.: „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, …; pravidelně ověřovat
jejich znalost ….“ a zaměstnanec je povinen, cit.: „účastnit se školení
zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a podrobit se ověření jejich znalostí“, jeví se využití e-learningového
testu jako pouhá formalita.
Další důvody pro to, proč neškolit zaměstnance o BOZP metodou e-learningu,
předkládají zástupci soudních znalců (Maturová, Valta, 2016).

5. Obecná doporučení pro lektora i zaměstnavatele
Zavést nový způsob školení BOZP s sebou nese větší nároky na školitele/lektora, tím
spíš musí být tato osoba člověkem na svém místě. Výše bylo uvedeno, že pro
lektorskou činnost je třeba mít specifické schopnosti a dovednosti. Stejně tak by mělo
být samozřejmé, že tyto schopnosti a dovednosti bude lektor rozvíjet během své
praxe a zároveň rozvíjet ve smyslu učení se novým lektorským dovednostem. Jak
a kde je možné takové dovednosti získat, pokud člověk nevystudovat pedagogickou
fakultu nebo nemá tzv. pedagogické minimum pro školní vzdělávání?
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Např. v rámci dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, lze
získat profesní kvalifikaci „Lektor dalšího vzdělávání“ (kód: 75-001-T).
V požadavcích kvalifikačního standardu této profesní kvalifikace jsou mimo
jiné uvedeny tyto odborné způsobilosti lektora:

rozpracování obsahu kurzu vč. volby didaktických pomůcek a metod
výuky;

prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu,
řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek;

příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se
skupinou;

zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího
programu.
 V programech dalšího vzdělávání dospělých existuje široká nabídka kurzů,
které naučí zájemce učit, školit čili vzdělávat. Jde o kurzy, ve kterých lze získat
potřebné pedagogické a prezentační dovednosti, seznámit se s moderními
vyučovacími metodami a naučit se používat hravou a zábavnou formu
předávány informace, poznatky, příklady a zkušenosti (výuky).
Změnit dosud zavedenou praxi vyžaduje změnu přístupu také na straně
zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel jako první osoba v celém řetězci pochopí, že
neškolí své zaměstnance jen kvůli splnění nepříjemné povinnosti, ale tím, že se
zasadí o změnu taktiky školení a vhodnými způsoby metodami zapojí a bude
motivovat zaměstnance do ochrany vlastního zdraví, nebude se nutně bezpečnost
práce jevit jako nudné a nepopulární téma. Takto pojatá investice zcela zvýší efekt
školení BOZP a přinese zlepšení úrovně bezpečnosti na pracovišti zaměstnavatele.
Při výběru zaměřila na to, aby lektor, kterého pověří školením BOZP, měl potřebné
lektorské kvality, t.j., aby vedle nezbytné odbornosti v oblasti BOZP
(diferencovaná nebo komplexní odbornost pro realizaci obecných školení o BOZP
nebo školení ke speciálním tématům bezpečnosti, jako např. provoz a obsluha
konkrétních strojů a zařízení, provoz a obsluha vyhrazených technických zařízení,
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, provoz a obsluha manipulačních
vozíků, práce ve výškách, manipulace s břemeny a další), měl i pedagogické
a prezentační dovednosti.

6. Několik užitečných rad pro lektory k prezentacím
Co je prezentace a jak si ji připravit
Prezentace (prezentování) je forma komunikace zaměřená na skupinu lidí, jejímž
hlavním cílem je ostatní: informovat; přimět k jednání; ovlivnit nebo přesvědčit.
Někdy méně znamená více, proto pomocí prezentace vizualizujte pouze to
nejpodstatnější. Kombinováním slova a obrazu zvýšíte účinnost zapamatování na
50 %.
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Promyslete si téma a cíl prezentace.
Získejte potřebné informace (o tématu, posluchačích atd.).
Zvolte vhodnou formu, způsob a pomůcky.
Formulujte hlavní body a propracujte je.
Připravte si pomůcky a doplňte ilustrace.
Zkontrolujte prezentaci a připravené vybavení.
Trénujte přednes a proveďte konečné úpravy své prezentace.
Prezentujte a sledujte reakce posluchačů.
Zodpovězte případné dotazy a poznamenejte si všechny postřehy a nápady
na zlepšení, které byste měl/a využít při příští prezentaci.

Zásadou správného prezentování je přitom použití jednoduchých hesel a nejlépe
obrazových symbolů, které vyvolávají fixující asociace.
Součástí přípravy na prezentování je připravit se také na pravděpodobné otázky,
promýšlet co dělat, aby nás nezaskočila nečekaná reakce posluchačů nebo
problematické chování, co dělat v případě, že selže technika a dostaví se stres
a tréma.
Běžně používané pomůcky a vybavení pro prezentování










tabule + fixy či křídy
papírové bloky (flipchart)
počítač a data projektor
zpětný projektor + fólie
videoprojektor + kazety, CD, DVD
diapozitivy
namnožené materiály
prospekty
fyzické předměty

Poznámka: Buďte připraveni na variantu, kdy nic nebude fungovat!
Rady Dalea Carnegieho








Nikdy se neučte svou řeč slovo od slova.
Nadchněte se pro své téma a buďte opravdoví.
Nezabývejte se negativními podněty.
Mluvte jen o tom, co posluchače zajímá.
Prokládejte svůj projev příklady a ilustracemi.
Buďte specifičtí - podle tzv. zásady 5W: When (kdy), Where (kde), Who
(kdo), What (jak), Why (proč).
Vyjádřete svou pointu srozumitelně, aby ji všichni pochopili.

Metody překonávání trémy




Zjistěte důvod/y obav a odstraňte je.
Uvolněte se. Klidně a pravidelně dýchejte.
Zahrajte sebevědomí. Nemluvte o svých obavách.
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Napište si úvodní slova.
Klidně začněte.

Technická část přípravy a realizace prezentací
V dnešní době se prezentace připravují v programu Powerpoint a realizují s pomocí
počítače a dataprojektoru. K tomu, jak připravit a předvádět prezentaci (projekce
z formátu pps) s pomocí programu Powerpoint existuje řada uživatelských příruček
a návodů. Díky nim se může prezentující připravit na běžný průběh prezentace i na
nepředvídané situace, dozví se různé triky a tipy, jak prezentování úspěšně
zvládnout a čeho se vyvarovat.
Struktura prezentace

Pro každého lektora by mělo platit:

Příprava je rozhodující a štěstí přeje připraveným!
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IV. PŘÍKLADY DOKUMENTŮ UPRAVUJÍCÍCH VZTAHY
MEZI AKTÉRY AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Uvedeny jsou dále příklady dokumentů upravujících vztahy mezi aktéry agenturního
zaměstnávání pro užití v praxi. Rámcová smlouva je návrhem možného přístupu
Agentury práce k příslušnému dokumentačnímu zajištění své činnosti a komunikace
s uživatelem, stejně tak k ošetření a doložení všech potřebných náležitostí, vztahů
a situací. K danému přístupu se vztahují i přílohy Rámcové smlouvy.

Příklady dokumentů je třeba chápat jako alternativu, návod či
inspiraci pro praxi, které nejsou závaznými!
Příklady uvedených dokumentů budou umístěny na webových stránkách projektu
(http://www.vubp.cz/projekty/agentura/) k volnému stažení v editovatelném
formátu až po závěrečném oponentním řízení na Technologické agentuře ČR
a schválení metodiky.
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Rámcová smlouva
společnost :
se sídlem:
IČ :
DIČ :
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupena/jednající:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném

, oddíl

, vložka

, oddíl

, vložka

(dále jen „Agentura“), na straně jedné
a
společnost :
se sídlem:
IČ :
DIČ :
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupena/jednající:
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném

(dále jen „Uživatel“, společně s Agenturou jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě
„Smluvní strana“), na straně druhé,
uzavřeli mezi sebou na základě úplného vzájemného konsensu o všech níže uvedených
ustanoveních tuto:

RÁMCOVOU
smlouvu o poskytování personálních služeb
(dále jen „Rámcová smlouva“)
I.
Předmět a účel smlouvy
1.

Předmětem této Rámcové smlouvy je zejména závazek Agentury poskytovat po
dobu platnosti této smlouvy Uživateli personální služby dočasným přidělováním
zaměstnanců Agentury k Uživateli způsobem určeným v této smlouvě a závazek
Uživatele zaplatit za to Agentuře úplatu a také úprava práv a povinností Smluvních
stran pro případ uzavření níže definovaných Dohod o dočasném přidělení a postup
při uzavírání takových dohod.

2.

Zaměstnanci Agentury budou k Uživateli přidělování na základě jednotlivých dohod
o dočasném přidělení zaměstnanců Agentury k Uživateli (dále jen „Dohody
o dočasném přidělení“ nebo jednotlivě jako „Dohoda o dočasném přidělení“), ve
smyslu ustanovení § 308 zákoníku práce, uzavíranými podle objednávky Uživatele.
Tato Rámcová smlouva stanoví podstatné náležitosti Dohod o dočasném přidělení
a objednávek Uživatele, které budou mezi sebou Agentura a Uživatel uzavírat pro
přidělení konkrétních zaměstnanců Agentury a rámcově upravuje vztahy mezi
Agenturou a Uživatelem.
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3.

Objednávka Uživatele dle předchozího odstavce musí obsahovat následující údaje:
a)
požadovaný počet zaměstnanců na příslušnou pracovní pozici,
b)
určení doby, na kterou budou dočasně přidělení zaměstnanci vykonávat práci
u uživatele,
c)
požadovaný den a čas nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu
práce u uživatele.

4.

Objednávka je konkretizována ve smyslu formuláře uvedeného v příloze č. 1
k Rámcové smlouvě a dodržením podmínek pracovní a mzdové adekvátnosti
s podmínkami srovnatelného kmenového zaměstnance, uvedených v příloze č. 2.

5.

Agentura prohlašuje, že jí bylo vydáno (kým) příslušné povolení ke zprostředkování
zaměstnání ve smyslu § 6 odst. 1 písm. k) a ust. § 60, odst. 1 zákona č.435/2004 Sb.,
č.j. (doplňte)…………………….., ze dne ………. . Toto povolení je v době
uzavírání této Rámcové smlouvy platné a nebylo ke dni uzavření této Rámcové
smlouvy příslušným orgánem zrušeno ani nehrozí ani není vedeno žádné řízení
ohledně jeho zrušení.
II.
Dohody o dočasném přidělení

1.

Agentura se zavazuje poskytovat své zaměstnance k dočasnému výkonu práce pro
Uživatele. Agentura zajistí, aby dočasně přidělení zaměstnanci splňovali požadavky
specifikované v popisu pracovní pozice, který je Přílohou č. 1 této Rámcové
smlouvy.

2.

Zaměstnanci budou přidělováni k uživateli na základě Dohody o dočasném přidělení,
která bude písemně uzavřena mezi Agenturou a Uživatelem a Písemného pokynu
Agentury k dočasnému přidělení učiněnému vůči konkrétnímu zaměstnanci, který
bude v souladu s ustanovením § 309 odst. 2 zákoníku práce.

3.

Na základě vyhodnocení objednávky Uživatele a popisu pracovní pozice Agentura
práce, která bude jako zaměstnavatel svoje zaměstnance poskytovat, vypracuje
návrh konkrétní Dohody o dočasném přidělení, jejíž vzor je Přílohou č. 3 této
Rámcové smlouvy. Agentura se zavazuje s Uživatelem Dohodu o dočasném
přidělení podle požadavků uvedených v objednávce uzavřít bez zbytečného odkladu
od přijetí objednávky, pokud v uzavření takové dohody nebudou Agentuře bránit
závažné důvody. Smluvní strany jsou povinny uzavřít Dohodu o dočasném přidělení
zaměstnance v aktualizovaném znění vzoru uvedeného v Příloze č. 3 této Rámcové
smlouvy.

4.

Obsahem konkrétní Dohody o dočasném přidělení musí být údaje uvedené v § 308,
odst. 1 zákoníku práce, dále pak údaje sjednané v této Rámcové smlouvě.
Nestanoví-li konkrétní Dohoda o dočasném přidělení jinak, platí ve vztahu mezi
Agenturou a uživatelem to, co je ujednáno v této Rámcové smlouvě i pro právní
vztah založený konkrétní Dohodou o dočasném přidělení.
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III.
Povinnosti účastníků dohody
1.

Povinnosti agentury:

a)

přidělit zaměstnance v termínu a rozsahu určeném v Dohodě o dočasném přidělení
zaměstnance, na základě objednávky Uživatele a v souladu s parametry flexibility
Agentury práce pro vykrytí objednávek Uživatele ve smyslu Přílohy č. 4 této
Rámcové smlouvy.

b)

zajistit, že zaměstnanec podstoupí posouzení zdravotní způsobilosti k práci
u poskytovatele pracovnělékařských služeb Uživatele či registrujícího lékaře,
jedná-li se o práce zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie
první a doložit, že zdravotní stav zaměstnance nebrání ve výkonu práce pracovní
profese/pozice. Vstupní lékařskou prohlídku podstoupí dočasně přidělený
zaměstnanec před nástupem k uživateli. Pokud při nástupu dočasně přidělený
zaměstnanec nebude mít vstupní lékařskou prohlídku, Uživatel ho nepřijme. Vstupní
lékařská prohlídka bude doložena nejpozději v den nástupu k Uživateli a její
výsledek zaznamenán v Kartě BOZP zaměstnance, jejíž návrh zpracování je uveden
v Příloze č. 5 této Rámcové smlouvy,

c)

zajistit, že zaměstnanec bude podstupovat pravidelnou preventivní lékařskou
prohlídku ve smyslu § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění či ustanovení
§ 94 odst. 2 Zákoníku práce (práce v noci) u smluvního poskytovatele
pracovnělékařských služeb,

d)

pečlivě vybírat zaměstnance pro dočasné přidělení k Uživateli tak, aby splňovali
předpoklady pro úspěšný výkon požadované práce u Uživatele, vyžadované pro
sjednaný Uživatelem v této Rámcové smlouvě, Dohodě o dočasném přidělení nebo v
právních předpisech.

e)

Agentura se zavazuje zajišťovat pojištění zaměstnanců přidělených k Uživateli pro
případ pracovního úrazu a nemoci z povolání, a to po celou dobu jejich přidělení k
Uživateli. Tato pojištění se musí vztahovat i na výkon práce u Uživatele,

f)

platit mzdu zaměstnancům dočasně přiděleným k Uživateli minimálně ve stejné
výši, jako je mzda placena Uživatelem jeho srovnatelným kmenovým
zaměstnancům,

g)

pro dočasně přidělené zaměstnance se slovenskou nebo polskou státní příslušností,
popřípadě z jiných zemí EU, plnit oznamovací povinnost Úřadu práce, podle § 87
zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění,

h)

spolupracovat s Uživatelem a okamžitě řešit veškeré problémy nebo mimořádné
situace, které mohou s dočasně přiděleným zaměstnancem nastat (jedná se například
o pracovní úrazy, porušení pracovních povinností a další),

i)

vybavit své zaměstnance Kartou BOZP zaměstnance k zaznamenání rozhodných
skutečností jako je provedení školení a instruktáže na pracovišti, provedení vstupní,
popř. výstupní lékařské prohlídky, převzetí osobních ochranných pracovník
pomůcek a jiného materiálu, nebo utrpění pracovního úrazu, s následným společným
prošetřením okolností vzniku takového úrazu,
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j)

předat tyto Karty BOZP zaměstnance vedoucímu zaměstnanci Uživatele, který je
oprávněn přidělovat dočasně přiděleným zaměstnancům práci,

k)

zajistit pro své zaměstnance veškeré povinnosti vyplývající z platné legislativy
BOZP a PO a tuto skutečnost mít podloženou. Bude splněno vždy k požadovaným
termínům dle zákonných ustanovení či dle interních předpisů Uživatele,

l)

pro své zaměstnance zajistit ubytování, bude-li potřeba. Pro vyloučení pochybností
Smluvní strany uvádějí, že ubytování podle předchozí věty hradí Agentura, která
náklady s tím spojené přeúčtovává jednotlivým zaměstnancům, ubytování
využívajících.

m)

určit přiděleným zaměstnancům jednu kontaktní osobu k zodpovězení personálních
a pracovněprávních otázek; tyto informace bude možné poskytovat kdykoliv
i telefonicky („hotline“). Agentura se zavazuje, že příslušná kontaktní osoba bude
dočasně přiděleným zaměstnancům k dispozici nejméně jednou za týden na
pracovišti Uživatele, v případě vyššího počtu dočasně přidělených zaměstnanců
nejméně 2x týdně, po dohodě s Uživatelem; kontaktní osoba je uvedena na Kartě
BOZP zaměstnance,

n)

Agentura odpovídá za vrácení respektive finanční náhradu všech svěřených věcí
a OOPP ve smyslu Přílohy č. 6 této rámcové smlouvy,

o)

neprodleně informovat Uživatele, kdyby došlo ke
zprostředkování zaměstnání příslušným státním orgánem.

2.

Povinnosti Uživatele:

a)

zaměstnávat dočasně přidělené zaměstnance v souladu s uzavřenou Dohodou o
dočasném přidělení, ukládat jim pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat
jejich práci, dávat k tomuto účelu pokyny, vytvářet příznivé pracovní podmínky a
zajišťovat BOZP. Na základě vyhodnocení rizik pro konkrétní pracovní místo je pak
Uživatel zejména povinen, v souvislosti s výše uvedenými právy a povinnostmi ve
vztahu k zaměstnancům Agentury, tyto na své náklady řádně proškolit, poskytnout
jim veškeré potřebné ochranné pracovní pomůcky,

b)

zajistit dočasně přiděleným zaměstnancům srovnatelné pracovní podmínky pro
výkon práce jako vlastním zaměstnancům vykonávajícím stejnou práci,

c)

předat Agentuře informace o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelných
kmenových zaměstnanců Uživatele. Tyto informace jsou obsaženy v Příloze č. 2
této Rámcové smlouvy;

d)

bezodkladně při přeřazení dočasně přiděleného zaměstnance Agentury na jiné
pracoviště (s ohledem na změnu rizik daného pracoviště), než bylo původně
sjednáno o této skutečnosti informovat písemnou formou Agenturu, včetně data
zahájení a ukončení prací na daném pracovišti,

e)

při nástupu do práce seznámit dočasně přidělené zaměstnance Agentury s jejich
pracovními povinnostmi, se zdůrazněním zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví,
hygieny práce a požární ochrany, přičemž práva a povinnosti vyplývající

zrušení

povolení

ke
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z pracovněprávního vztahu se řídí zákoníkem práce a dalšími příslušnými právními
předpisy,
f)

sledovat, jak jsou předpisy o bezpečnosti práce, požární ochraně, ochraně životního
prostředí při výkonu práce dodržovány,

g)

seznámit dočasně přidělené zaměstnance Agentury s pracovní dobou, pracovními
normami, interními předpisy uživatele,

h)

vést evidenci docházky (odpracovaných hodin) a případně plnění výkonů a kvality
práce dočasně přidělených zaměstnanců Agentury, a tuto po skončení příslušného
měsíce (nejpozději 5. pracovní den měsíce následujícího) předat Agentuře,

i)

dbát na dodržování přestávek mezi směnami ve smyslu § 90 odst. 1 zákoníku práce
v platném znění,

j)

určit vedoucí zaměstnance, kteří jsou oprávněni přidělovat práci dočasně přiděleným
zaměstnancům Agentury, ukládat jim úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich
práci, jméno tohoto zaměstnance uvést v Kartě BOZP zaměstnance – viz Příloha
č. 5. K zefektivnění komunikace lze definovat konkrétní oprávněné osoby na straně
Agentury i Uživatele ve smyslu Přílohy č. 7,

k)

vytvářet pracovní podmínky pro zajištění BOZP v souladu s předpisy pro
požadovaný druh práce,

l)

je povinen zabezpečit dočasně přiděleným zaměstnancům stravování, a to ve
stejném rozsahu a za stejných podmínek jako vlastním zaměstnancům. Současně
Uživatel umožní dočasně přiděleným zaměstnancům Agentury nákup potravin
v kantýně uživatele, a to do stanoveného limitu (100,- Kč/den, max. 2000,Kč/měsíc) bezhotovostním způsobem. Uživatel odečte od celkové měsíční útraty
všech zaměstnanců Agentury částku ve výši počet odebraných hotových jídel x
jednotková dotace na stravu a zbylou část přeúčtuje Agentuře k proplacení včetně
detailů pro účely provedení srážek ze mzdy u jednotlivých zaměstnanců nejpozději
do 5. pracovního dne následujícího měsíce,

m)

po ukončení přidělení daného zaměstnance vrátit jeho Kartu BOZP zaměstnance
s lékařskou zprávou ze vstupní lékařské prohlídky, popř. zpráv z periodických
prohlídek či zprávy z výstupní lékařské prohlídky a s výpisy z Knihy úrazů
Agentuře.

IV.
Místo výkonu práce
Místem výkonu práce dočasně přidělených zaměstnanců
podnik/organizace/společnost (doplňte název)
nestanoví-li konkrétní Dohoda o dočasném přidělení jinak.

Agentury

je
,
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V.
Finanční a platební podmínky
1.

Uživatel se zavazuje Agentuře za výkon práce jednotlivých přidělených
zaměstnanců platit dohodnutou úplatu. Aby byla bezezbytku dodržena zásada
srovnatelných podmínek, Agentura bude odměňovat své zaměstnance v souladu se
mzdovým předpisem Uživatele včetně proměnlivé složky a všech nárokových
příplatků. Základní mzda zaměstnance agentury, který neodpracoval celý pracovní
fond daného měsíce, bude vypočítána jako mzda za každou odpracovanou hodinu
vzorcem: základní měsíční mzda / měsíční fond pracovní doby x počet
odpracovaných hodin. Uživatel se zavazuje Agentuře za výkon práce jednotlivých
přidělených zaměstnanců platit úplatu vypočtenou podle výše zmíněného vzorce +
příplatky, popř. odměny x koeficient odpovídající dohodnutým platebním
podmínkám, viz Příloha 8 této Rámcové smlouvy.

2.

Ostatní nemzdové náklady, související s přidělením zaměstnance k Uživateli, které
uživatel předem co do důvodu i výše písemně Agentuře schválí (např. lékařské
prohlídky, osobní ochranné pracovní prostředky apod.), budou Uživateli
přefakturovány koeficientem 1,1 bez rozdílu měsíce. Pokud tyto náklady Uživatelem
schváleny nebudou, nemá Agentura na jejich uhrazení Uživatelem nárok.
Výše úplaty je sjednána na dobu účinnosti Rámcové smlouvy. Po jednom roce trvání
může být výše odměny dohodou obou Smluvních stran přehodnocena.
Uvedené ceny jsou bez DPH, která bude účtována dle platných předpisů.

3.

V případě převedení přiděleného zaměstnance Agentury do kmenového stavu
Uživatele v průběhu 1. - 3. měsíce přidělení, zaplatí Uživatel Agentuře zvláštní
jednorázovou odměnu ve výši xxx násobku celkové hrubé měsíční mzdy dotčeného
zaměstnance za jeho zprostředkování, v průběhu 4. - 6. měsíce přidělení
jednorázovou odměnu ve výši xxx násobku celkové hrubé měsíční mzdy dotčeného
zaměstnance, 7. - 9. měsíce přidělení jednorázovou odměnu ve výši xxx násobku
celkové hrubé měsíční mzdy dotčeného zaměstnance, 10. - 12. měsíce přidělení
jednorázovou odměnu ve výši xxx násobku celkové hrubé měsíční mzdy dotčeného
zaměstnance, po odpracovaných 12 měsících nebude převod zaměstnance do
kmenového stavu Uživatele předmětem žádné odměny za zprostředkování.
O uzavření pracovního poměru s takovým zaměstnancem je Uživatel povinen do 5
pracovních dní písemně informovat Agenturu.

4.

Uživatel se zavazuje uhradit Agentuře fakturu vystavenou podle ustanovení odst. 1
tohoto článku nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení Uživateli. Uživatel je
dle své volby na žádost Agentury oprávněn uhradit příslušnou fakturu během 7 dnů
od jejího doručení Uživateli. Pro tento případ je sjednána sleva (skonto) ve výši 3 %
z fakturované částky, přičemž o tuto částku se tato faktura považuje za sníženou.
Uživatel je dle své volby na žádost Agentury oprávněn uhradit příslušnou fakturu
během 14 dnů. Pro tento případ je sjednána sleva (skonto) ve výši 2% z fakturované
částky, přičemž o tuto částku se tato faktura považuje za sníženou. Pokud bude
Uživatel v prodlení s placením faktury, uhradí Agentuře úrok z prodlení ve výši
podle platných právních předpisů. Dále má v takovém případě Agentura právo
vypovědět tuto Rámcovou smlouvu, jakož i od všech konkrétních Dohody o
dočasném přidělení uzavřených na základě této Rámcové smlouvy. Výpovědní lhůta
pro tento případ činí 3 měsíce, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi konkrétní smlouvy Uživateli. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno případné právo Agentury na náhradu škody převyšující
zaplacenou pokutu.
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5.

V případě nedodání veškeré potřebné dokumentace dle této uzavřené smlouvy či
platných zákonných ustanovení (jedná se zejména o Dohodu o dočasném přidělení
zaměstnance, kopii dokladu o absolvování vstupní lékařské prohlídky, kopii dokladu
prokazující pracovněprávní vztah mezi dočasně přiděleným zaměstnancem
a Agenturou, doklady prokazující potřebnou kvalifikaci dočasně přiděleného
zaměstnance pro výkon práce v příslušné profesi – svářečský průkaz, průkaz VZV,
jeřábnický průkaz atpod.) bude Agentuře účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,Kč za každý takový případ. Zaplacením smluvní pokuty podle předchozí věty
nezaniká povinnost Agentury nahradit případnou škodu v rozsahu převyšujícím
zaplacenou smluvní pokutu.

6.

V případě neodůvodněné (neomluvené) absence agenturního zaměstnance bez
okamžitého dočasného přidělení jiného adekvátního zaměstnance bude Agentuře
účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každého takového zaměstnance.

7.

Smluvní strany tímto sjednávají, že pokud Uživatel oznámí Agentuře do konce první
pracovní směny od začátku výkonu práce určitého přiděleného zaměstnance
u Uživatele, že určitý přidělený zaměstnanec není vhodný pro výkon sjednané práce,
uvede objektivní důvody nevhodnosti zaměstnance a bude požadovat výměnu
takového zaměstnance, uvedené hodiny (v rozsahu jedné směny) se mu pro účely
výpočtu odměny nezapočítají do odpracovaných hodin. Pokud bude Uživatel
požadovat výměnu zaměstnance, zavazují se Smluvní strany, dle možností
Agentury, bez zbytečného odkladu uzavřít další Dohodu o dočasném přidělení (nebo
změnu stávající Dohody o dočasném přidělení), na jejímž základě bude k Uživateli
Agenturou přidělen zaměstnanec splňující stejné požadavky, které měl splňovat
původně přidělený zaměstnanec.

8.

Smluvní strany sjednávají, že oznámení o tom, že konkrétní přidělený zaměstnanec
není vhodný pro výkon sjednané práce, musí Uživatel učinit tak, že tuto skutečnost
oznámí kontaktní osobě Agentury uvedené v článku VIII. této Rámcové smlouvy, a
to kterýmkoli z komunikačních prostředků uvedených čl. VIII. Rámcové smlouvy,
nebo případně jiné osobě, jejíž kontaktní údaje Agentura oznámí Uživateli
prostřednictvím doporučeného dopisu.

VI.
Odpovědnost za škodu
1.

Smluvní strany sjednávají, že za veškeré škody způsobené zaměstnancem Agentury
Uživateli v souvislosti s výkonem práce přiděleného zaměstnance odpovídá
Uživateli Agentura, a to bez ohledu na limitaci odpovědnosti zaměstnance za škodu
způsobenou dle zákoníku práce. Případná náhrada škody způsobená zaměstnancem
Agentury Uživateli bude projednána a Uživatel předá Agentuře, bez zbytečného
odkladu po vzniku škody, protokol o škodě s vyčíslením náhrady škody. Obdobně
bude postupováno, vznikne-li škoda na předmětech svěřených Uživatelem
zaměstnanci Agentury v souvislosti s výkonem práce (ochranné pomůcky, nástroje,
skříňka atd.) na základě potvrzení. Smluvní strany sjednávají a Agentura souhlasí, že
mezi Uživatelem a dočasně přiděleným zaměstnancem mohou být přijata opatření
k vyšší ochraně majetku Uživatele dle § 309 odst. 7 zákoníku práce, a Smluvní
strany sjednávají, že Agentura odpovídá Uživateli i za uhrazení škody ve smyslu
takového opatření.
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2.

Agentura se zavazuje veškerou škodu podle článku VI. Rámcové smlouvy,
uplatněnou za podmínek zde sjednaných uhradit Uživateli do 10 dnů od písemného
uplatnění škody, pokud Agentura do této doby neprokáže, že přidělený zaměstnanec
vzniklou škodu nezpůsobil.

3.

Uplatnění náhrady škody vůči zaměstnanci Agentury je věcí Agentury. Uživatel je
povinen neprodleně poskytnout Agentuře veškeré podklady potřebné k řádnému
vymáhání škody vůči příslušnému zaměstnanci, který škodu způsobil, popř.
neprokázal, že vzniklý schodek na svěřených hodnotách nezavinil.

VII.
Další podmínky konkrétních dohod o dočasném přidělení
1.

Doba dočasného přidělení zaměstnanců k Uživateli, jakož i podmínky pro ukončení
dočasného přidělení před uplynutím sjednané doby, jsou uvedeny v konkrétních
Dohodách o dočasném přidělení.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato Rámcová smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

2.

Uživatel prohlašuje, že rozsah agenturního zaměstnávání u něj není nijak omezen.

3.

Tuto Rámcovou smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemným
ujednáním obou Smluvních stran.

4.

Tuto Rámcovou smlouvu lze písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu.
Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně, pokud tato Rámcová smlouva pro určité
případy nestanoví jinak. Odstoupit od této dohody lze pouze z důvodů stanovených
zákonem nebo ujednaných v této Rámcové smlouvě.

5.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající
a vznikající a obecně závaznými právními předpisy platnými v ČR. K projednání
případných sporů mezi Smluvními stranami týkajících se této Rámcové smlouvy,
které se nepodaří vyřešit smírně, jsou příslušné soudy České republiky.

6.

Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami, je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom. Účinnosti tato rámcová dohoda nabývá dnem
.

7.

Nadpisy uvedené v této Rámcové smlouvě jsou uváděny toliko pro přehlednost textu
a při výkladu této Rámcové smlouva k nim nebude přihlédnuto.

8.

V případě rozporu ustanovení této Rámcové smlouvy a konkrétní Dohody
o dočasném přidělení se přednostně aplikuje ustanovení Dohody o dočasném
přidělení.
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9.

V

Nedílnou součást této Rámcové smlouvy tvoří její přílohy:
Příloha č. 1 - Definování požadavku pracovní profese / pozice
Příloha č. 2 - Pracovní a mzdové podmínky srovnatelného kmenového zaměstnance
Příloha č. 3 - Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance
Příloha č. 4 - Parametry flexibility při plánování
Příloha č. 5 - Karta BOZP zaměstnance
Příloha č. 6 - Ceny pro stanovení výše náhrady za poškozené a ztracené osobní
ochranné pracovní prostředky a nářadí
Příloha č. 7 - Kontaktní osoby
Příloha č. 8 - Platební podmínky

dne
Agentura:

______________________________

Uživatel:
______________________________
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DEFINOVÁNÍ POŽADAVKU PRACOVNÍ PROFESE / POZICE
společnost:
se sídlem:
IČ :
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupena:
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v

oddíl

, vložka

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA PROFESE
profese

počet
pracovníků

kvalifikační
požadavky

pomocný
pracovník
lakýrník

2

tryskač

1

manuálně zručný

skladník,
řidič VZV
obsluha
soustruhu

5

platné oprávnění na
VZV
čtení výkresové
dokumentace, praxe
práce se soustruhem

1

1

bez požadavků
(odnos materiálu)
vyučen nebo
zkušenosti v oboru

Na dobu od:
Nástup dne:

zdravotní způsobilost
bez požadavků –
nošení břemen
práce v noci,
v prašném prostředí,
hluku
bez poškození sluchu
práce v noci
práce v noci, v hluku,
prašném prostředí,
chemické látky jen při
údržbě soustruhu

mzdový
tarifní
stupeň
A
B, C, D,
E, F
A, B, C,
D,
A, B, C,
D
B, C, D,
E, F, G

do:
v hodinu:

Pracovní náplň bude upřesněna při přidělení zaměstnance ve smyslu ustanovení čl. II
Dohody o dočasném přidělení zaměstnance
Pracovní a mzdové podmínky uvedeny v příloze č. 2 Rámcové smlouvy.
V

dne

Poznámka: Při definování požadavku je možné specifikovat další požadavky jako např. požadavek dle
pohlaví na danou pozici a případně i věkovou kategorii a další požadavky.
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Pracovní a mzdové podmínky srovnatelného kmenového zaměstnance
dle zákona č.262/2006, § 308 odst. 1 písm. f)
Firma (uživatel):
Registrována:
Pracovní pozice: dělník ve výrobě (pomocný/á dělník/ce, manipulant/ka, operátor/ka)
1.
2.

Druh mzdy (časová, úkolová, podílová..)
Základní hrubá mzda

3.

Variabilní složka mzdy (prémie, podíly,
odměny…)

4.

Příplatky za práci přesčas

hodinová
A
Kč/hod
B
Kč/hod
C
Kč/hod
Pohyblivá složka mzdy - prémie:
0-25% základní mzdy dle hodnocení vedoucím
pracovníkem
dle Zákoníku práce (ZP) 25% z prům. výdělku

5.
6.
7.

Příplatky za práci v noci
Příplatky za práci v odpolední směně
Příplatky za práci v sobotu

15,- Kč/hod
------50% z prům. výdělku

8.
9.

Příplatky za práci v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém prac.
prostředí §117
Odměna za pracovní pohotovost
Příplatky za práci ve svátek (min. 100%)
Druh pracovního vztahu (PS, DPČ, DPP)
Délka dovolené (min. 4 týdny)
Příspěvky na stravování

60% z prům. výdělku
-------

10.
9.
10.
11.
12.

13. Délka pracovní doby
14. Směnnost
16. Zajištění zdravotních prohlídek (vstupní,
preventivní, výstupní)
17. Poskytování prac. nebo firemního oděvu
18. Používání ochranných a prac. pomůcek
19. Přístup k sociálním službám
20. Odborná školení
21. Příspěvek na dopravu
22. Příspěvek na ubytování
V

10% z prům. výdělku
100%
Pracovní smlouva
4 týdny
Hradí zaměstnavatel (v max. možné výši) – stravování
zajištěno v zařízení Uživatele, nepřeúčtovává se
a) 8h/směny
b) 12h/směny
ano: a) 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00
b) 6:00-18:00, 18:00-6:00
ano
ano
ano
ano
ano
-----------------

dne

Převzal …………………………… dne : …………………

Příloha č. 3 k Rámcové smlouvě

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance
Společnost:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Registrace v Obchodním rejstříku:
Licence:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Dále jen "Agentura práce"

Dále jen "Uživatel"

uzavírají následující dohodu o dočasném přidělení zaměstnance dle ust. § 308 zákoníku práce
I.

Podmínky dočasného přidělení
Pan/paní:
Bytem:
Datum narození:
Místo narození:
Státní občanství:
Bude agenturou práce dočasně přidělen/a k Uživateli za následujících podmínek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

U uživatele bude zařazen/a na pozici ................................
Požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost pro výše uvedenou pozici jsou………………..
Místem výkonu práce je ........................................
Přidělení bude trvat od ............................... do ............................ (pokud nenastanou okolnosti níže uvedené).
Den nástupu k uživateli .................................
Se zaměstnancem byla sjednána zkušební doba v délce …………… měsíců od…… do……..

Pracovní úvazek je stanoven na ........... hodin týdně.
Uživatel prohlašuje, že pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance odpovídají pracovním
a mzdovým podmínkám srovnatelného zaměstnance Uživatele (v souladu s přílohami č. 1 a č. 4 Rámcové smlouvy
o poskytování personálních služeb).
II.

Další podmínky
1.

Uživatel se zavazuje poskytnout dočasně přidělenému zaměstnanci dovolenou za podmínek stanovených
v zákoníku práce a ve vnitřním předpisu uživatele platném pro zaměstnance uživatele.

2.

Uživatel se zavazuje poskytovat dočasně přidělenému zaměstnanci volno při překážkách v práci, v rozsahu
upraveném zákoníkem práce.

3.

Dočasně přidělenému zaměstnanci bude poskytováno stravování ve stravovacím zařízení zaměstnavatele za
stejných podmínek jako zaměstnancům Uživatele.

4.

Uživatel se zavazuje řádně proškolit dočasně přiděleného zaměstnance v oblasti BOZP a PO, a to ještě před
faktickým výkonem jeho práce.

5.

Dočasné přidělení může skončit před uplynutím stanovené doby také dohodou mezi Agenturou práce a dočasně
přiděleným zaměstnancem.

6.

Dočasné přidělení může jednostranným písemným prohlášením ukončit dočasně přidělený zaměstnanec, a to
v těchto případech:
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a) Nemůže-li vykonávat přidělenou práci ze zdravotních důvodů. V těchto případech končí dočasné přidělení
uplynutím pěti dnů od doručení písemného prohlášení dočasně přiděleným zaměstnancem Uživateli a Agentuře
práce. Okamžik zániku dočasného přidělení se v těchto případech počítá dle okamžiku pozdějšího doručení.
b) Uživatel vůči němu hrubě poruší stanovené pracovní podmínky (např. v oblasti bezpečnost práce na pracovišti,
přidělování jiné než dohodnuté práce). V těchto případech končí dočasné přidělení uplynutím pěti dnů od
doručení písemného prohlášení dočasně přiděleným zaměstnancem Uživateli a Agentuře práce. Okamžik
zániku dočasného přidělení se v těchto případech počítá dle okamžiku pozdějšího doručení.
7. Dočasné přidělení může jednostranným písemným prohlášením ukončit též Uživatel, a to v následujících
případech:
a) Dočasně přidělený zaměstnanec hrubě porušuje pracovní kázeň nebo předpisy o bezpečnosti práce, se kterými
byl seznámen. V těchto případech končí dočasné přidělení dnem doručení písemného prohlášení Uživatelem
Agentuře práce.
b) Dočasně přidělený zaměstnanec neplní řádně své pracovní povinnosti ani přes písemné upozornění obsahující
přiměřené datum ke sjednání nápravy, které bylo doručeno dočasně přidělenému zaměstnanci i Agentuře
práce. V těchto případech končí dočasné přidělení dnem doručení písemného prohlášení Uživatelem Agentuře
práce.
c) Z organizačních důvodů na straně Uživatele. V těchto případech končí dočasné přidělení uplynutím pěti dnů od
doručení písemného prohlášení Uživatelem Agentuře práce o organizačních důvodech, na jejich základě není
možné dočasně přidělenému zaměstnanci nadále přidělovat práci.
III.

Úhrada nákladů
Uživatel uhradí Agentuře práce náklady na dočasně přiděleného zaměstnance v souladu s ustanoveními článku
V. Rámcové smlouvy o poskytování personálních služeb ze dne …………… ve smyslu všech jejích pozdějších změn
a dodatků.
IV.

Závěrečná ustanovení
1.

Tuto dohodu o dočasném přidělení zaměstnance lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran
písemným dodatkem podepsaným jejich oprávněnými zástupci.

2.

Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze stran obdrží
jedno vyhotovení.

V

dne

Uživatel:

Agentura práce:

Za uživatele: Jméno, pozice

Za agenturu práce: Jméno, pozice

................................................................

.....................................................................

Podpis oprávněného zástupce

Podpis oprávněného zástupce
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Parametry flexibility při plánování
Parametry flexibility jsou stanoveny jak pro navyšování, tak pro snižování požadavku. Za navyšování
nebo snižování se považuje změna již předtím odsouhlaseného požadavku. Parametry flexibility jsou
stanoveny jako maximální změny, ke kterým se obě strany zavazují.
Pokud by požadavek společnosti
převýšil stanovené maximum,
pokusí se Agentura požadavek splnit, ale případné nesplnění rozdílu nad stanovené maximum nebude
považováno za neplnění závazků.
Požadované snížení počtu zaměstnanců nad stanovené maximum musí být odsouhlaseno agenturou.
Pokud s ním agentura nesouhlasí, je společnost
povinna
zaplatit 80 % dohodnuté sazby x dohodnutý koeficient po dobu, která odpovídá dodržení flexibility.
Pokud Agentura nedodrží stanovené maximum, bude posuzováno jako případ pro sankci sjednanou
v Rámcové smlouvě.
1. FLEXIBILITA PRO NAVYŠOVÁNÍ POŽADAVKŮ SPOLEČNOSTI

XXXXXXXXX

Parametr

Popis

Maximální počet

Flexibilita pro
aktuální směnu

Doplnění stavu na aktuální směně, pokud se neplánovaně
nedostaví zaměstnanec nebo zaměstnanec Agentury, který měl
být na směně
Zvýšení počtu pozic pro následující směnu, pokud je ohlášeno
Agentuře alespoň 6 hodiny před začátkem následující směny
Zvýšení počtu pozic na následující den nahlášeno alespoň 16
hodin před požadovanou změnou
Zvýšení počtu pozic nahlášeno alespoň 96 hodin před
požadovanou změnou
Zvýšení počtu pozic nahlášeno alespoň 15 kalendářních dnů
před změnou
Potřeba přesčasové směny bude oznámena Agentuře ihned,
jakmile bude známa. Vzhledem k tomu, že se jedná o
výjimečné situace, není možno dobu ohlášení blíže
specifikovat.

1 zaměstnanec do 4
hodin od zjištění
nedostatku
2 zaměstnanci

Směnová
flexibilita
Denní flexibilita
Týdenní
flexibilita
Měsíční
flexibilita
Flexibilita pro
přesčasové
směny

2. FLEXIBILITA PRO SNIŽOVÁNÍ POŽADAVKŮ SPOLEČNOSTI

5 zaměstnanců
20 zaměstnanců
30 zaměstnanců
-

XXXXXXXXXXX

Parametr

Popis

Maximální počet

Flexibilita pro
aktuální směnu

Pokud je skutečnost o nevyužití přiděleného zaměstnance
zjištěna na aktuální směně (přidělený zaměstnanec přišel na
směnu podle potvrzené objednávky), musí jej společnost
zaměstnat nebo zaplatit 80% dohodnuté částky x dohodnutý
koeficient. Pokud agentura zaměstnance využije na jinou práci
(u jiného zákazníka), není odměna vyplacena.
Snížení počtu pozic na následující směnu, pokud je ohlášeno
Agentuře alespoň 4 hodiny před začátkem následující směny.
Pokud je ohlášeno později, považuje se za předchozí případ.
Snížení počtu pozic na následující den nahlášeno alespoň 16
hodin před požadovanou změnou

-

Směnová
flexibilita
Denní flexibilita

2 zaměstnanci
5 zaměstnanců
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Týdenní
flexibilita
Měsíční
flexibilita

Snížení počtu pozic z týdne na týden nahlášeno alespoň 96
hodin před požadovanou změnou
Snížení počtu pozic z měsíce na měsíc nahlášeno alespoň 15
kalendářních dnů před změnou

20 zaměstnanců

Flexibilita pro
přesčasové
směny

Odvolání již potvrzené přesčasové směny musí být provedeno
alespoň 4 hodiny před jejím plánovaným započetím.

-

V

30 zaměstnanců

dne

2
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KARTA BOZP ZAMĚSTNANCE
zaměstnanec: (uveďte jméno a příjmení zaměstnance)
narozen:
(uveďte datum narození zaměstnance)
u uživatele:
pod vedením:

(uveďte název uživatele)
(uveďte jméno pracovníka oprávněného přidělovat práci)

pracovní profese / na pracovní pozici:
kategorizace práce:
úkon

(uveďte název v souladu s objednávkou)
(ve smyslu zákona o veřejném zdraví)
provedeno
dne:

obsah

vstupní lékařská
prohlídka
vstupní školení
BOZP, PO,
elektrotechnické
způsobilosti
instruktáž na
pracovišti (pracovní
postupy, obsluha
zařízení)
instruktáž na
pracovišti při změně
pracovního zařazení
instruktáž na
pracovišti při změně
pracovního zařazení
lékařská prohlídka

(uveďte v souladu
s objednávkou)

provedl
(čitelný
podpis)

zaměstnanec
(podpis)

Posudek*

organizace u
Uživatele, oprávnění
práce s elektrickými
zařízeními
(uveďte dokument
pracovního postupu,
návodu výrobce či
návodu k užití)
(uveďte dokumenty)

(uveďte dokumenty)
po skončení rizikové
práce

Posudek*

* je vhodné, aby posudek byl přílohou Karty BOZP

Převzetí OOPP a jiných pomůcek
druh OOPP / pomůcky

počet

převzato
podpis
odevzdáno
podpis
dne
zaměstnance
dne
zaměstnance

Výskyt úrazu zaměstnance:
(uveďte datum a čas úrazu a datum a čas oznámení úrazu Agentuře práce ke společnému prošetření
vzniku pracovního úrazu)

úraz u Uživatele
datum

čas

oznámení Agentuře
datum

Kontaktní osoba Agentury:

čas

prošetření
za Uživatele
úrazu
datum
podpis

za Agenturu
podpis

(uveďte jméno a příjmení a kontaktní telefon)

Příloha č. 6 k Rámcové smlouvě

Ceny pro stanovení výše náhrady za poškozené a ztracené osobní ochranné
pracovní prostředky (dále OOPP) a nářadí
1. Výše náhrady za jednotlivé předměty se rovná aktuální ceně vedené na skladové
kartě nebo kartě hmotného investičního majetku nebo jako poslední nákupní cena.
Informace o těchto cenách poskytne oprávněným osobám skladník, účetní pro
investiční majetek nebo nákupčí.
2. Výše náhrady se může s ohledem na opotřebení předmětů přiměřeně snížit.
K tomu se mohou použít následující pravidla:
A. Předměty s užitnou dobou 18 měsíců a kratší (např. prac. oděv, obuv, OOPP, ...)
Délka používání předmětu
1/2 užitné doby a kratší
od 1/2 do 3/4 užitné doby včetně
déle než 3/4 užitné doby

Výše náhrady
100% z pořizovací hodnoty
50% z pořizovací hodnoty
0% z pořizovací hodnoty

B. Předměty s užitnou dobou delší než 18 měsíců (např. el. ruční nářadí, kukla
SpeedGlass,...)
Délka používání předmětu
do 1 roku
od 1 do 2 let včetně
od 2 do 3 let včetně
déle než 3 roky

V

dne

Výše náhrady
100% z pořizovací hodnoty
90% z pořizovací hodnoty
70% z pořizovací hodnoty
50% z pořizovací hodnoty

Příloha č. 7 k Rámcové smlouvě

KONTAKTNÍ OSOBY
Právo komunikovat ve věci přidělení zaměstnanců agentury mají pouze níže zapsané
osoby.
Kontaktní osoby společnosti
Role
Jméno

Telefon

e-mail

Jméno
zástupce

Telefon

Telefon

email

Jméno
zástupce

Telefon

Kontaktní osoba pro
kvalitu služeb
Kontaktní osoba pro
plánování
Zastřešující kontaktní
osoba
Kontaktní osoba pro
obchodní věci
Kontaktní osoby pro
případ aktuálních
problémů na směnách

Kontaktní osoby Agentury
Role
Jméno
Kontaktní osoba pro
služby zákazníkům
(zastřešující)
Týmoví vedoucí
Kontaktní osoba pro
obchodní věci

Příloha č. 8 k Rámcové smlouvě

Platební podmínky
Uživatel se zavazuje platit Agentuře za poskytnuté služby úhradu v souladu s podmínkami
Rámcové smlouvy a této přílohy.
Agentura bude navyšovat hrubou mzdu přiděleného zaměstnance koeficientem, viz tabulka Sazby
a slevy. Hrubá mzda bude vypočítána v souladu se mzdovým předpisem a jeho přílohami Uživatele.
Uživatel poskytne Agentuře mzdový předpis a jeho přílohy a zavazuje se Agenturu informovat,
dojde-li ke změně v tomto předpise před datem účinnosti změny.
Sazby a slevy
Ve zkušební době
počet přidělených
zaměstnanců

Po zkušební době

Koeficient hrubé mzdy Koeficient hrubé mzdy

1-15
16-25 ( sleva 1,5 %)
26-35 ( sleva 2,3 %)
36-45 ( sleva 3,5 %)
46 a více ( sleva 4,0 %)







V

V případě, že zaměstnanec agentury, který projde úvodním jednodenním školením a poté
ukončí pracovní poměr, nebude Uživatel Agentuře platit žádné náklady na tohoto
zaměstnance.
Pokud zaměstnanec agentury, který projde úvodním jednodenním školením, odpracuje
maximálně 3 směn po ukončení školení, a poté ukončí pracovní poměr, zaplatí Uživatel
Agentuře pouze vzniklé náklady bez navýšení – koeficient 1,39.
Pokud zaměstnanec agentury, který projde úvodním jednodenním školením, odpracuje
maximálně 5 směn po ukončení školení a poté ukončí pracovní poměr, zaplatí Uživatel
Agentuře vzniklé náklady s příslušným koeficientem uvedeným v tabulce Sazby a slevy.
Pokud zaměstnanec Agentury nastoupí na žádost Uživatele rovnou do některé z lehčích
pozic bez úvodního jednodenního školení, hradí Uživatel veškeré náklady standardním
způsobem za všechny dny bez ohledu na to, kolik směn zaměstnanec agentury odpracoval.
Pokud Uživatel zaměstnance Agentury vyškolí a dále nevyužije, mají se nevyužité dny za
dny odpracované pro účely stanovení případné doby do odchodu tohoto zaměstnance.

dne:

Převzal ……………………………..dne : …………………………
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VI. SEZNAM PUBLIKACÍ, KTERÉ PŘEDCHÁZELY
METODICE
Metodika sjednocuje a zcela nově vytváří pro formu agenturního zaměstnávání
jednotný standard vstupních školení BOZP. Metodice předcházel pouze článek
publikovaný v BHP č. 5/2016 MPSV a VÚBP, v.v.i., pod názvem „Praktické provádění
vstupního a periodického školení“, který je uveden v příloze č. 3 tohoto dokumentu.
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Metodika pro standardizované
vstupní školení BOZP agenturních
zaměstnanců
METODIKA
(Hneleg - druh výsledku řešeného projektu VaVaI)

PŘÍLOHA Č. 1

STATNi URAD INSPEKCE PRACE
Kolaiska 451/13, ?46 01 Opava
V Opavd dne 2. 3.2016

i.j.:1471/l.to/16
ObdtLi:
ndmdstek

GI

vedouci iseki SUIP
vedouci inspektoii OIP
interni auditor

MetodicLi pokyn gene.ilnlho ilspektora SUIP t.2/2016
zAsADy HoDNocrNi SRoVNATELN*CH pRAco\aricH A MzDov*cH poDMiNf,K
AGENTURNIIIO ZAMbSTNANCE A ZAMTSTNANCE UZIVATELE
Za fdelem sjednoceni kontrolnich postupri pli kontrol{ch provadenych oblastnimi inspektoraty
prAce se zamdienim na oblast agentumlho zamdstniiv6ni a rovndz pro orientaci agentur prdce a
uzivatehi

l.

vyd6v6m

z6vaznj metodickj pokyn Zi*ady pro hodnoceni srcvnalelnich pracovnich a mzdoulch
podminek agentutrtiho zamdslnance a zamdstnance uiiwtele, ktery je piilohou tohoto
Metodickdho pokynu gener6lniho inspektora SUlP a. 2/2016.

II.
a)

b)

ukl6ddm
vedoucim inspektorim OIP a ledoucim useki SUIP sezndmit vsechny jimi lizend
zam€stnance s timto metodickim pokynem a zabezpeiit dodrzovani tohoto pokynu
v r6mci j€jich pisobnosti.
vs€m inspektortm a dalsim osob6m podilejicim se na vjkonu kontrol postupovat
v souladu s timto pokynem.

Tento metodicky pokyn nabivii fiinnosti dr;e 2. 3.2016

gener6lni inspektor SUtP

Piiloha Mcruiliekdho poklnu c.2 20l6

PODMINEK AGENTURNIHO ZAMESTNANCE A ZAMESTNANCf, UZIVATf,LE

la

iaelem sjcdnoceni kontrolnich postupri pii kontroliich prov6ddnich oblastnimi inspektorety
prAce se zamafenim na oblast agenturniho zamdstniiviini a rovndz s cilcm poskytnout inlbmace
agcnturdm prece a uzivatel m v tito oblasti. rozhodl Stdtni tiad inspckce pr6cc o piijeti tohoto
metodickiho pokynu.

l.

Srovnatclni zamistnanec uzivatele

lam€stnancc uzivatelc, kter:i vykonevd (vykondval by) saeinou prici jako agentumi
zamestnaneo pii stejnd (obdobnd) !y4!!!!4qia d6lce odborn6 praxe.
Stejne pricc - delinicc podle $ I l0 odst. 2 aZ 5 zakot\a E. 262/2006 Sb., zdkonik pr6ce, vc
zneni pozddjSich piedpisn (ddlcjcn .,2P")
Steine ncbo srovnatcln6:

.
.
.
.

Shzitost
(Jdpovddnost
Namiihavost

Vikonnost a vislcdky pr6cc
za stcinich ncbo srovnatclnich podminek.

Zvlisani niipady srovnatelnich tamistpancii
Dohoda o pracovni iinnosti
I zamastnanec v pracovnim pomaru mtzc byit srovnatelnlim zamlstnancem uzivatele pro
amEstnance agcntury priice pracujiciho na zrikladE dohody o pracovni dinnosti 7a Dodminkv7e vykonavd stcjnou priici za stejnych pracovnich podminck (stejni pracovni rciim, rozsah a
rozvrZeni pracovni doby apod.).
Kraasi pracovni dobt (iristeani pracovni fvazek - $ 80 ZP)
I zamCstnanci s kratsi pracovni dobou jsou srovnatelnymi zamdstnanci (s wjjimkou pomdmd
zkr6ccnd mlsidni mzdy).
Osoby sc zdravotnim postiienim
Neni piipustnd rozdilni odmaiovdni pii splndni podminky vlkonu stcjn6 prdcc.

2. Zdroi pracovnich

a

mzdovich podminek srovnatcln{ch zamdstnancri uiivatele

. Smlou\.y individuelni,kolektivni
. Vnitini piedpisy ulivatelc
. Mzdov6 vjmdry
. Ostrtni dokumcnty organizadnd-iidiciho charakteru apod.
3,

Pracovni podminkv srovnatcln6ho zamEstnance uZivatele

Pmcovni podminky dodasnd piidilcndho (agentumiho) zameslnance nesmi blit horsi ncz
pracovni podminky srovnatelniho zamdstnance uZivatelc za soudasndho spliovrini2 podminek:

a) Jsou upravcny

pracovnilrivnimi picdpisy (ddle li7,.PPP-, musi ncbo mohou b!'t

poskytovdny)
b) Jsou dariovi uznrtelnim ndkladem zdmdstrravatelc (ziiLk. a. 586/1992 Sb.. o danich
z piijlnu. ve zndni pozddiSich picdpisn. dilejcn ..ZDl)'')

Piiklady pracovnich podminck

Pracovnl

srovnatelndho
ulivatele

podmtnky
Da6ovg
Upaaveno
,urnatilnf
zanastnaace
liP
n6klad

Pracovni doba
zk16ceni pracovnidoby bez sni;eni

mzoy

Piestdvky v priici (i iastEjii, del5i,
placeni)

ano

ano

ano

519

ano

ano

ano

$802P

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ZP

Dovoleni
Rozsah ndroku

(ivEtii)

S 213 ZP piip. za

spln6ni

podminek

Piekdiky v pr6ci

V6tii

rozsah pracovniho volna,

napi. pii ,mrti

rodinn6ho

piisluinika
V,i'hodnEjii poskytov6ni ndhrady
mzoy

zvl;itni piipady pracovniho

volna

(sick days, caffeterie apod.)

Jin6

dile:it6 piekdiky v prdci

u

UPL {nepovrnneJ

Ndhrada

205 ZP, NV

a.

s90/2006 sb.

s 199 - 205 ZP, I

2O7

-

27O

zP, NV a. 590/2006 Sb.

ano

ano

ano

Jako odchvleni se od q 199
odst. 1a 2 ZP ve prospEch
zamEstnance

ano

ano

ano

$ 77 odst. 3 ZP

ano

ano

ano

$ 163 ZP

vidait

Stravnd do limitu podle $ 176 ZP

stravnd nad limit podle 5 163 zP
nad limit ! 176 ZP (nepovinn6)

P- ."r*rtn"*t"t"
ano

ano

ano

limit podle $ 163, I 170

ZP

uznatelni ndklad,

Jurt
pro

zam6stnance - dandno

lliiil ."lle"l

,trr;netto pri
poskytnuti bezplatn6ho jidla pod
(nepovinn6)

I 199

ano

ano

ano

Pro zamEstnavatele dai.
uznatelni n6klad, pro
zamAstnance - danino

Poskwov6nl cestovnich n6hrad
neupravenlich pro podnikatelskou

ano

ano

an0

s 180 zP

ano

ano

ano

5

sf6ru - kapesn6 (nepovinn6)

Ndhrady

pii vikonu prdce v

zahraniini(1. cesta)

lind nehradyvidai0 nel uveden6 v
Cdsti sedm6 zP (nepovinnd)

pfi

ZP

Napi. kapesn6
ne

ne

ne

"tuzemskvch"

DPe

(nepovinnE)

ano

ano

ano

5 190 ZP

ano

ano

ano

I

77 odst. 3 ZP

ano

ano

anq

I

224,

ano

ano

s 235 ZP

ano

ano

ano

5 24 odst.2 pism. j)zDP

ano

ne

ne

ano

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ostetnl

Zalkoleni, zauaeni, prohlubovini
kvalifikace - jen ve vztahu k
piisluindmu druhu prdce, ne napi.
jazykovi Wuka
Piinup ke stravovacimu zaiizeni kdyi se nebude moci stravovat v
zdvodni jidelnE, dostane stravenky
v adekvitni hodnotE

PiispEvek na stravovini
(stravenky) do limitu a za

podminek pro

dariovou

I

230 ZP

uznatelnost

PiispEvek na

stravovini
{stravenky) nad limit a mimo
podminky pro daiovou

5 24 odst. 2 pism.

uznatelnost

PfispEvek na

stravovini
(stravenky) poskytovani ze soc.
programi, ze zisku (FKSP)

Oschova svr3ki

a

osobnich

piedmdtr:l

Odm6na

za pomoc,

likvidaci,
podle
odstrariovdnin6sledki
S 224
pism.
2
b)ZP
odst.

5

226zP

pli

pracovnich

cestAch

Nrhrady za opotiebeni vlastniho
ndiadi

Cestovni ndhrady

!12

j)zDP

t
OdmEna pii iivotnfm, pracovni
Jubileu, odchod do dichodu podle
5 224 odst. 2 pism. a) ZP

Finanani pllsp6vky poskytovan6 ze
socidlnfch programo (ze zisku)

Piisp€vky na
poiiSt6ni

iivotni

Pijdky, piispEvky na rekreaci,
plest€hovdni apod., FXSP

d0chodov6

Finantni piispEvky poskytovan6

z

daiovE uznatelnich ndklado
zamEstnavatele - neisou odmEnou
piimo souvisejicis vtkonem prdce
4.

Mzdov6 podmhlv lrovnrtehcho zem&tnrnce

PlispEvky

na

dopravu,

bydleni, apod.

rrivriele

Mzdovd podmlnky docasnE pfidElendho (agentumlho) zamestnance nesml bit horli ne,
mzdov€ podminky srovnatehdho zamestnnce uZivalele za podminky, le se jedli o odmEnu
(ve stanovenich ptipadeeh i ndhndu mzdy) plimo souvisejici s vfkonem pr6ce. Zde nephtl
podminka, Ze se musf b€zpodmhednE jednat o plnEnj qislovnE upravend pracovndpdynimi
pbdpisy.
PFiklady Drzdowch podminek

Ziikladni mzda (mEsitni, hodinov,,
rikolov5)

odm€ny, prdmie, bonut 13., 14. plat

Pllplatky upravend

pracovnEprdvnimi

piedpisy
i nad minlm{lni hranici
Pifplatky neupravend pracovn6privnimi
piedpisy (nebo napl, jen pro stitni sf6ru)

odmana

za

pracovni

(i nad minimdlni hranici)

pohotovost

50, Ne, notni piestat svdtek, ztltend
prostiedi..,
Odpoledni, osobni pliplatelg rozdalen,
smana,.,

Metodika pro standardizované
vstupní školení BOZP agenturních
zaměstnanců
METODIKA
(Hneleg - druh výsledku řešeného projektu VaVaI)
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/104/ES
ze dne 19. listopadu 2008
o agenturním zaměstnávání
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

(3)

Dne 27. září 1995 konzultovala Komise se sociálními
partnery na úrovni Společenství v souladu s čl. 138
odst. 2 Smlouvy opatření, která by mohla být přijata
na úrovni Společenství v souvislosti s pružností pracovní
doby a jistotou pracovního místa.

(4)

Po této konzultaci dospěla Komise k závěru, že akce
Společenství je účelná, a dne 9. dubna 1996 dále konzul
tovala se sociálními partnery v souladu s čl. 138 odst. 3
Smlouvy obsah zamýšleného návrhu.

(5)

V preambuli rámcové dohody o pracovních poměrech na
dobu určitou uzavřené dne 18. března 1999 dali signa
táři najevo svůj záměr zvážit nutnost podobných dohod
týkajících se dočasných zaměstnání a rozhodli se, že
nezahrnou zaměstnance agentur práce do směrnice
o pracovních poměrech na dobu určitou.

(6)

Obecné meziodvětvové organizace, tj. Evropská unie
konfederací průmyslu a zaměstnavatelů (UNICE) (4),
Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a podniků
obecného ekonomického zájmu (CEEP) a Evropská
konfederace odborových svazů (ETUC) informovaly
Komisi ve společném dopise ze dne 29. května 2000
o svém úmyslu zahájit postup podle článku 139
Smlouvy o ES. Ve společném dopise ze dne 28. února
2001 požádaly Komisi o prodloužení lhůty uvedené v čl.
138 odst. 4 Smlouvy o ES o jeden měsíc. Komise této
žádosti vyhověla a prodloužila lhůtu pro jednání do
15. března 2001.

(7)

Dne 21. května 2001 sociální partneři uznali, že jejich
jednání o agenturním zaměstnávání nevyústila v žádnou
dohodu.

(8)

V březnu roku 2005 považovala Evropská rada za
nezbytné znovu zahájit Lisabonskou strategii a znovu
se zaměřit na priority růstu a zaměstnanosti. Rada schvá
lila integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost na
období let 2005–2008, jejichž cílem je mimo jiné
podpora pružnosti ve spojení s jistotou zaměstnání
a zmírnění segmentace trhu práce, a to s patřičným
ohledem na úlohu sociálních partnerů.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na čl. 137 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko
a sociálního výboru (1),

Evropského

hospodářského

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje zásady uzná
vané Listinou základních práv Evropské unie (3). Jejím
cílem je zejména zajistit plný soulad s článkem 31 listiny,
který stanoví, že každý pracovník má právo na pracovní
podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost
a důstojnost, a na stanovení maximální přípustné
pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a na
každoroční placenou dovolenou.

Bod 7 Charty Společenství o základních sociálních
právech pracovníků stanoví mimo jiné, že dotvoření
vnitřního trhu musí vést ke zlepšení životních
a pracovních podmínek pracovníků v Evropském spole
čenství; tohoto procesu bude dosaženo sladěním pokroku
při plnění těchto podmínek, zejména pokud jde o formy
práce, jako je pracovní poměr na dobu určitou, práce na
částečný úvazek, agenturní zaměstnávání a sezónní práce.

(1) Úř. věst. C 61, 14.3.2003, s. 124.
(2) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2002 (Úř.
věst. C 25 E, 29.1.2004, s. 368), společný postoj Rady ze dne
15. září 2008 a stanovisko Evropského parlamentu ze dne
22. října 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(3) Úř. věst. C 303, 14.12.2007, s. 1.

(4) UNICE změnila v lednu roku 2007 svůj název na BUSINESSEU
ROPE.
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V souladu se sdělením Komise o sociální agendě pro
období do roku 2010, kterou Evropská rada na svém
zasedání v březnu roku 2005 přivítala jako příspěvek
k dosažení cílů Lisabonské strategie posílením evrop
ského sociálního modelu, vyjádřila Evropská rada názor,
že nové formy organizace práce a větší rozmanitost
smluvních ujednání, lépe spojujících pružnost s jistotou,
přispějí k větší přizpůsobivosti. Evropská rada dále
v prosinci roku 2007 potvrdila dohodnuté obecné zásady
flexikurity, které na trhu práce vytvářejí rovnováhu mezi
pružností a jistotou zaměstnání a pomáhají zaměst
nancům i zaměstnavatelům využívat příležitostí, které
přináší globalizace.

V rámci Evropské unie existují značné rozdíly, pokud jde
o využívání agenturního zaměstnávání a o právní posta
vení a pracovní podmínky zaměstnanců agentur práce.

5.12.2008

(16)

V zájmu pružného přístupu k rozmanitosti trhů práce
a vztahů mezi sociálními partnery mohou členské státy
umožnit sociálním partnerům, aby stanovovali pracovní
podmínky a podmínky zaměstnávání za předpokladu, že
bude zachována celková úroveň ochrany zaměstnanců
agentur práce.

(17)

Kromě toho by v určitých omezených případech a na
základě dohody uzavřené se sociálními partnery na
vnitrostátní úrovni měly mít členské státy omezenou
možnost odchýlit se od zásady rovného zacházení,
bude-li zajištěna přiměřená úroveň ochrany.

(18)

Současně se zlepšováním minimální ochrany zaměst
nanců agentur práce by měl být prováděn přezkum
všech omezení nebo zákazů, které byly pro agenturní
zaměstnávání stanoveny. Mohou být odůvodněny pouze
na základě obecného zájmu, jako je zejména ochrana
zaměstnanců, požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci a potřeba zajistit náležité fungování trhu práce
a zabránit možnému zneužívání.

(19)

Touto směrnicí není dotčena autonomie sociálních
partnerů ani vztahy mezi sociálními partnery, včetně
práva sjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy v souladu
s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi a při
současném respektování platných právních předpisů
Společenství.

(20)

Ustanoveními této směrnice, která se týkají omezení
nebo zákazů agenturního zaměstnávání, nejsou dotčeny
vnitrostátní právní předpisy nebo zvyklosti, jež zakazují,
aby stávkující zaměstnance nahradili zaměstnanci agentur
práce.

Agenturní zaměstnávání vyhovuje nejen potřebám
podniků, pokud jde o pružnost, ale také potřebě zaměst
nanců na sladění svého pracovního a soukromého života.
Přispívá tak k vytváření pracovních míst a k účasti na
trhu práce a začlenění do něj.

(12)

Tato směrnice vytváří pro zaměstnance agentur práce
ochranný rámec, který je nediskriminační, transparentní
a přiměřený a který současně respektuje rozmanitost trhů
práce a vztahů mezi sociálními partnery.

(13)

Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991,
kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním
poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním
poměru (1), obsahuje ustanovení o bezpečnosti a ochraně
zdraví, jež se vztahují také na zaměstnance agentur práce.

(14)

Základní pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání
týkající se zaměstnanců agentur práce by měly být přinej
menším stejné jako podmínky, jež by se na tyto zaměst
nance vztahovaly, pokud by je uživatel zaměstnal na
stejném pracovním místě.

(21)

Členské státy by měly stanovit na ochranu práv zaměst
nanců agentur práce správní nebo soudní řízení a za
porušení povinností vyplývajících z této směrnice by
měly stanovit sankce, které budou účinné, odrazující
a přiměřené.

(15)

Obecnou formu pracovněprávního vztahu představuje
pracovní smlouva na dobu neurčitou. V případě zaměst
nanců, kteří mají se svojí agenturou práce smlouvu na
dobu neurčitou, a vzhledem ke zvláštní ochraně vyplýva
jící z takové smlouvy, je třeba stanovit možnost výjimek
z pravidel, jež se uplatňují u uživatele.

(22)

Tato směrnice by měla být prováděna v souladu
s ustanoveními Smlouvy týkajícími se volného pohybu
služeb a svobody usazování, a aniž je dotčena směrnice
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne
16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci posky
tování služeb (2).

(1) Úř. věst. L 206, 29.7.1991, s. 19.

(2) Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.
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Jelikož cíle této směrnice, totiž vytvořit na úrovni Spole
čenství harmonizovaný rámec ochrany zaměstnanců
agentur práce, nemůže být uspokojivě dosaženo na
úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu
rozsahu a účinků této směrnice lépe dosaženo na úrovni
Společenství, může Společenství přijmout opatření
v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku
5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stano
venou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice
rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle,
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Článek 3
Definice
1.

Pro účely této směrnice se rozumí

a) „zaměstnancem“ osoba, které je v dotyčném členském státě
poskytována ochrana jako zaměstnanci v souladu
s vnitrostátním pracovním právem;

b) „agenturou práce“ fyzická nebo právnická osoba, která
v souladu s vnitrostátními právními předpisy uzavírá
pracovní smlouvy nebo je v pracovněprávním vztahu se
svými zaměstnanci, aby je mohla přidělit uživatelům,
u nichž tito zaměstnanci po přechodnou dobu pod jejich
dohledem a vedením pracují;

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

c) „zaměstnancem agentury práce“ zaměstnanec, který má
pracovní smlouvu nebo je v pracovněprávním vztahu
s agenturou práce, za účelem přidělení k uživateli, aby pod
jeho dohledem a vedením po přechodnou dobu pracoval;

Oblast působnosti
1.
Tato směrnice se vztahuje na zaměstnance, kteří mají
pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu
s agenturou práce a kteří jsou přiděleni uživatelům, aby pod
jejich dohledem a vedením po přechodnou dobu pracovali.

d) „uživatelem“ fyzická nebo právnická osoba, pro niž a pod
jejímž dohledem a vedením zaměstnanec agentury práce po
přechodnou dobu pracuje;

e) „přidělením“ doba, na níž je zaměstnanec agentury práce
umístěn u uživatele, aby pod jeho dohledem a vedením po
přechodnou dobu pracoval;
2.
Tato směrnice se vztahuje na veřejné a soukromé podniky,
které jsou agenturami práce nebo uživateli a které provozují
hospodářskou činnost ziskové či neziskové povahy.

3.
Po konzultaci se sociálními partnery mohou členské státy
stanovit, že se tato směrnice nevztahuje na pracovní smlouvy
nebo pracovněprávní vztahy v rámci určitého veřejného nebo
veřejnými orgány podporovaného programu odborného vzdělá
vání, začlenění nebo rekvalifikace.

f) „základními pracovními podmínkami a podmínkami zaměst
návání“ pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání
stanovené v právních a správních předpisech, kolektivních
smlouvách nebo dalších obecně závazných ustanoveních,
které se uplatňují u uživatele, týkající se

i) délky pracovní doby, práce přesčas, přestávek, doby
odpočinku, noční práce, dovolených a státních svátků,

ii) odměňování.

Cíl

2.
Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní před
pisy, pokud jde o definici odměňování, pracovní smlouvy,
pracovněprávního vztahu nebo zaměstnance.

Cílem této směrnice je zabezpečit ochranu zaměstnanců agentur
práce a zlepšit kvalitu agenturního zaměstnávání tím, že se
zajistí uplatňování zásady rovného zacházení podle článku 5
na zaměstnance agentur práce a že se agentury práce uznají
za zaměstnavatele, přičemž se vezme v úvahu potřeba vytvořit
vhodný rámec pro využívání agenturního zaměstnávání s cílem
účinně přispět k vytváření pracovních míst a k rozvoji pružných
forem práce.

Členské státy nevyjmou z oblasti působnosti této směrnice
zaměstnance, pracovní smlouvy nebo pracovněprávní vztahy
pouze na základě skutečnosti, že se jedná o zaměstnance na
částečný pracovní úvazek, zaměstnance se smlouvou na dobu
určitou nebo osoby, které uzavřely pracovní smlouvu nebo jsou
v pracovněprávním vztahu s agenturou práce.

Článek 2
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Článek 4
Přezkum omezení nebo zákazů
1.
Zákazy nebo omezení týkající se agenturního zaměstná
vání mohou být odůvodněny pouze na základě obecného zájmu
souvisejícího zejména s ochranou zaměstnanců agentur práce,
s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a s
potřebou zajistit náležité fungování trhu práce a zamezit
možnému zneužívání.

2.
Do 5. prosince 2011 přezkoumají členské státy po
konzultaci se sociálními partnery v souladu s vnitrostátními
právními předpisy, kolektivními smlouvami a zvyklostmi
případná omezení nebo zákazy týkající se využívání agentur
ního zaměstnávání s cílem ověřit, zda jsou odůvodněny na
základě obecného zájmu podle odstavce 1.

3.
Pokud jsou tato omezení nebo zákazy stanoveny
v kolektivních smlouvách, může být přezkum uvedený
v odstavci 2 proveden sociálními partnery, kteří příslušné
smlouvy vyjednali.

4.
Odstavci 1, 2 a 3 nejsou dotčeny vnitrostátní požadavky
související s registrací, udělením licence, certifikací, finančními
zárukami nebo kontrolou agentur práce.

5.
Členské státy informují Komisi o výsledcích přezkumu
podle odstavce 2 a 3 do 5. prosince 2011.

KAPITOLA II
PRACOVNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY ZAMĚSTNÁVÁNÍ

5.12.2008

v souladu s právními a správními předpisy, kolektivními smlou
vami a všemi dalšími obecně závaznými ustanoveními.

2.
Pokud jde o odměňování, mohou členské státy po konzul
taci se sociálními partnery stanovit, že se lze odchýlit od zásady
podle odstavce 1, pokud zaměstnanci agentur práce, kteří mají
s agenturou práce uzavřenu pracovní smlouvu na dobu
neurčitou, nadále pobírají odměnu v době mezi jednotlivými
přiděleními.

3.
Po konzultaci se sociálními partnery mohou členské státy
dát sociálním partnerům možnost zachovat nebo uzavřít na
náležité úrovni a s výhradou podmínek stanovených členskými
státy kolektivní smlouvy, které při respektování celkové ochrany
zaměstnanců agentur práce mohou obsahovat ustanovení týka
jící se pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání zaměst
nanců agentur práce odlišných od podmínek uvedených
v odstavci 1.

4.
Za podmínky, že je zaměstnancům agentur práce zajištěna
přiměřená úroveň ochrany, mohou členské státy, jejichž právní
řád neumožňuje prohlášení kolektivních smluv za obecně
závazné nebo jejichž právní řád nebo zvyklosti neumožňují
rozšíření působnosti těchto smluv na všechny podobné podniky
v určitém odvětví nebo zeměpisné oblasti, po konzultaci se
sociálními partnery na vnitrostátní úrovni a na základě dohod
uzavřených mezi sociálními partnery přijmout opatření týkající
se základních pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání
odchylující se od zásady podle odstavce 1. Taková opatření
mohou spočívat ve stanovení určité doby, než bude rovné
zacházení uplatňováno.

Článek 5
Zásada rovného zacházení
1.
Základní pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání
zaměstnanců agentur práce jsou po dobu trvání jejich přidělení
k uživateli přinejmenším stejné jako podmínky, jež by se na
tyto zaměstnance vztahovaly, pokud by je tento uživatel
zaměstnal přímo na stejném pracovním místě.

Pro účely prvního pododstavce je nutné dodržovat pravidla,
která se uplatňují u uživatele týkající se

Opatření uvedená v tomto odstavci musí být v souladu
s právními předpisy Společenství a dostatečně přesná
a srozumitelná, aby příslušná odvětví a podniky mohly zjistit
své povinnosti a plnit je. Členské státy při uplatňování čl. 3
odst. 2 zejména upřesní, zda jsou do základních pracovních
podmínek a podmínek zaměstnání podle odstavce 1 zahrnuty
rovněž systémy sociálního zabezpečení zaměstnanců včetně
důchodového a nemocenského pojištění nebo systémů finanční
spoluúčasti. Těmito opatřeními nejsou rovněž dotčeny dohody
na celostátní, regionální, místní nebo odvětvové úrovni, které
nejsou pro zaměstnance méně výhodné.

a) ochrany těhotných žen a kojících matek a ochrany dětí
a mladistvých a

b) rovného zacházení s ženami a muži a jakýchkoli opatření
pro boj proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo
etnického původu, náboženského vyznání, přesvědčení, zdra
votního postižení, věku nebo sexuální orientace,

5.
Členské státy přijmou vhodná opatření v souladu
s vnitrostátním právem nebo zvyklostmi s cílem zamezit
nesprávnému používání tohoto článku a zejména zamezit
opakujícím se přidělením, jejichž cílem je obejít ustanovení
této směrnice. Členské státy o těchto opatřeních uvědomí
Komisi.

5.12.2008
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Článek 6
Přístup k zaměstnání, společným zařízením a odbornému
vzdělávání
1.
Zaměstnanci agentur práce jsou informováni o všech
volných pracovních místech u uživatele, aby měli stejnou
možnost jako ostatní zaměstnanci tohoto uživatele najít trvalé
zaměstnání. Tyto informace mohou být poskytnuty formou
obecného oznámení umístěného na vhodném místě
u uživatele, ke kterému byli zaměstnanci agentur práce přiděleni
a pod jehož dohledem pracují.

2.
Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná
k zajištění toho, aby všechna ustanovení zakazující nebo mající
za následek znemožnění uzavření pracovní smlouvy nebo
vzniku
pracovněprávního
vztahu
mezi
uživatelem
a zaměstnancem agentury práce po uplynutí doby jeho přidělení
byla neplatná nebo mohla být prohlášena za neplatná od
samého počátku.

Tímto odstavcem nejsou dotčena ustanovení, podle nichž agen
tury práce dostávají odměnu v přiměřené výši za služby poskyt
nuté příslušným uživatelům spočívající v přidělení, náboru
a odborné přípravě zaměstnanců agentur práce.

3.
Agentury práce neúčtují zaměstnancům po uplynutí doby
přidělení k uživateli žádné poplatky za zprostředkování zaměst
nání u tohoto uživatele nebo za uzavření pracovní smlouvy
nebo za vznik pracovněprávního vztahu s tímto uživatelem.

4.
Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, mají zaměstnanci agentur
práce přístup k vybavení nebo společným zařízením podniku,
zejména k jídelně, zařízením pro péči o děti a dopravním
službám, za stejných podmínek, které mají zaměstnanci zaměst
naní přímo uživatelem, ledaže je rozdílné zacházení založeno
na objektivních důvodech.
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hodnoty, při jejímž překročení musí být v agentuře práce
zřízeny orgány zastupující zaměstnance v souladu s právními
předpisy Společenství a členských států.

2.
Členské státy mohou stanovit, že za podmínek jimi vyme
zených se tito zaměstnanci zohledňují pro účely výpočtu
prahové hodnoty, při jejímž překročení musí být u uživatele
zřízeny orgány zastupující zaměstnance v souladu s právními
předpisy Společenství a členských států a s kolektivními smlou
vami, a to stejným způsobem, jako by se jednalo o zaměstnance
zaměstnané na stejnou dobu přímo tímto uživatelem.

3.
Členské státy, které využijí možnosti uvedené v odstavci 2,
nejsou povinny provádět ustanovení odstavce 1.

Článek 8
Informování zástupců zaměstnanců
Aniž jsou dotčena ustanovení vnitrostátních právních předpisů
a právních předpisů Společenství o informování a projednávání,
která jsou přísnější nebo podrobnější, a zejména směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března
2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměst
nanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společen
ství (1), musí uživatel při informování orgánů zastupujících
zaměstnance v souladu s právními předpisy Společenství
a členských států o situaci daného podniku v oblasti zaměstna
nosti poskytovat patřičné informace o využívání zaměstnanců
agentur práce.

KAPITOLA III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.
V souladu se svými vnitrostátními tradicemi a zvyklostmi
přijmou členské státy vhodná opatření nebo podpoří dialog
mezi sociálními partnery s cílem

a) zlepšit přístup zaměstnanců agentur práce k odborné
přípravě a k zařízením pro péči o děti v agenturách práce,
a to i v obdobích mezi jejich pracovním přidělením, v zájmu
podpory jejich profesního rozvoje a zvýšení jejich zaměstna
telnosti;

b) zlepšit přístup zaměstnanců agentur práce k odborné
přípravě určené pro zaměstnance uživatele.

Článek 7
Zastoupení zaměstnanců agentur práce
1.
Zaměstnanci agentur práce jsou za podmínek stanovených
členskými státy zohledňováni pro účely výpočtu prahové

Článek 9
Minimální požadavky
1.
Touto směrnicí není dotčeno právo členských států uplat
ňovat nebo přijímat právní a správní předpisy, které jsou pro
zaměstnance příznivější nebo které podporují či umožňují
uzavírání kolektivních smluv mezi sociálními partnery příznivěj
ších pro zaměstnance.

2.
Provádění této směrnice není za žádných okolností dosta
tečným důvodem pro snížení celkové úrovně ochrany zaměst
nanců v oblastech působnosti této směrnice. Tím není dotčeno
právo členských států nebo sociálních partnerů, s ohledem na
měnící se okolnosti, přijmout právní předpis nebo opatření
nebo smluvně dohodnout úpravu, které se liší od ustanovení
platných v okamžiku přijetí této směrnice, pokud jsou dodržo
vány minimální požadavky stanovené v této směrnici.
(1) Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29.
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Článek 10
Sankce
1.
Členské státy přijmou vhodná opatření pro případ nedo
držování této směrnice agenturami práce nebo uživateli.
Zejména zajistí, aby byla k dispozici vhodná správní nebo
soudní řízení, která umožní vymáhat povinnosti vyplývající
z této směrnice.
2.
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních
předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna
opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy
oznámí znění těchto ustanovení Komisi do 5. prosince 2011.
Členské státy oznámí Komisi včas všechny následné změny
těchto ustanovení. Zejména zajistí, aby zaměstnanci nebo jejich
zástupci měli k dispozici vhodné prostředky pro vymáhání
povinností podle této směrnice.

5.12.2008

při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské
státy.
Článek 12
Přezkum Komisí
Do 5. prosince 2013 Komise přezkoumá po konzultaci
s členskými státy a sociálními partnery na úrovni Společenství
uplatňování této směrnice s cílem navrhnout případně nezbytné
změny.
Článek 13
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské Unie.
Článek 14

Článek 11
Provádění
1.
Členské státy nejpozději do 5. prosince 2011 přijmou
a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu s touto směrnicí nebo zajistí, aby se na nezbytné
úpravě dohodli sociální partneři, přičemž členské státy přijmou
veškerá nezbytná opatření, která jim umožní kdykoli zaručit
plnění cílů této směrnice. Neprodleně o nich informují Komisi.
2.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn

Určení
Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 19. listopadu 2008.
Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET

Metodika pro standardizované
vstupní školení BOZP agenturních
zaměstnanců
METODIKA
(Hneleg - druh výsledku řešeného projektu VaVaI)
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Metodika pro standardizované
vstupní školení BOZP agenturních
zaměstnanců
METODIKA
(Hneleg - druh výsledku řešeného projektu VaVaI)
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Diakonie Českobratrské církve evangelické
Telefon:
+420 739 244 857 sociální pracovník (rumunština)
+420 731 605 857 sociální pracovník (bulharština);
+420 739 244 889 (vedoucí programu)
e-mail: scps@diakonie.cz
web: www.scps.diakonie.cz

Člověk v tísni, o. p. s.
Telefon: +420 226 200 400
e-mail: mail@clovekvtisni.cz
web: www.clovekvtisni.cz

La Strada Česká republika, o. p. s.
SOS a INFOLINKA: +420 222 717 171
e-mail: lastrada@strada.cz
web: www.strada.cz

Se svými problémy se můžete s důvěrou obrátit na níže uvedené nevládní organizace (dorozumíte se zde rusky, ukrajinsky, anglicky). Organizace se věnují pomoci
cizincům v tísnivých životních situacích a to i z hlediska zaměstnání (vykořisťování,
nevyplácení odměny, zadržování osobních dokumentů).

KONTAKTY

Základní instruktáž
bezpečnosti práce
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Věříme, že Vám naše rady budou prospěšné, že Vám pomohou úspěšně překonat
nesnáze při Vašem zapracování a že se budete chránit před zbytečným poškozením
zdraví.

Je jisté, že při práci, kterou budete provádět na Vašem pracovišti je mnohem více
rizik, než ta, která uvádíme v této instruktáži. S dalšími konkrétními riziky budete
seznámeni přímo na pracovišti, především však budete seznámeni s tím, jak těmto
rizikům čelit.

Vítáme Vás v novém zaměstnání. Věříme, že se Vám u nás bude líbit a že budete
spokojeni. Vaši noví přátelé na pracovišti Vám jistě rádi pomohou, abyste brzy našli
uspokojení z vykonávané práce a svoje pevné místo v kolektivu. Musíme Vás však
upozornit, že tak jako v každé jiné lidské činnosti, tak i při Vaší práci jsou určitá rizika, která při nerespektování stanovených pravidel mohou ohrozit Váš život a zdraví
nebo život a zdraví Vašich spolupracovníků.

Při práci se stroji, technickými zařízeními a přístroji dochází často k vážným zraněním. Nejčastější příčinou úrazů je zachycení oděvu, nebo volně rozpuštěných
dlouhých vlasů rotující částí stroje. Častá jsou poranění končetin při odstranění,
nebo poškození ochranných krytů či při čištění stroje za chodu, zranění způsobené úlomkem obráběného materiálu. A časté jsou také úrazy elektrickým proudem
zejména při poškození přívodních kabelů. Proto je třeba dodržovat zejména následující:
t Před započetím práce se důkladně seznamte s návodem k bezpečné obsluze
stroje či zařízení a důsledně je dodržujte. Pokud Vám není cokoliv jasné, zeptejte se.
t O poruše nebo neobvyklém jevu ihned informujte svého nadřízeného, stroj
nebo zařízení dále nepoužívejte a zajistěte, aby ho nemohl použít ani nikdo
jiný. Sami neprovádějte žádné opravy ani amatérská vylepšení.
t Používejte stanovené osobní ochranné pracovní prostředky.
t Dodržujte ustrojovací kázeň u točitých strojů (zapnutý oděv, upnuté rukávy,
sundané řetízky, prstýnky, dlouhé vlasy pod čepicí) – zákaz práce v rukavicích,
volném oděvu!
t Nevyřazujte ochranné kryty a neměňte nastavení bezpečnostních prvků, chrání Vaše životy a zdraví. Stroje, které mají poškozené bezpečnostní kryty, nebo
vyřazená ochranná zařízení nepoužívejte.
t Čištění, seřizování, kontrolu a údržbu provádějte výhradně za klidu stroje zařízení (pokud návod k obsluze nestanoví jinak).
t Dodržujte stanovené bezpečnostní přestávky.
t Stroje, zařízení, přístroje a nářadí udržujte čisté, nářadí ukládejte pouze na určená místa, poškozené přístroje a nářadí nepoužívejte.
t Na pracovišti udržujte pořádek, před odchodem pracoviště zkontrolujte.
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Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je totiž nedílnou a trvalou součástí Vašich
kvalifikačních požadavků. Hlavním předpokladem pro to, abyste mohli splnit jednu ze
svých základních povinnosti, a to je dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je jejich dobrá znalost.

V žádném případě nemůže naše instruktáž nahradit výklad mistra, bezpečnostního technika, nebo jiného nadřízeného zaměstnance. Neberte proto na lehkou
váhu jejich instruktáž. Chtějí Vám usnadnit vstup na pracoviště, abyste se vyvarovali chyb v provozních postupech a nesprávného jednání, které má obvykle za následek nehody a pracovní úrazy. S tím souvisí též zákonem stanovená povinnost
zaměstnance účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených
na bezpečnosti a ochranu zdraví při práce a podrobit se ověření svých znalostí.

Každý zaměstnanec bez ohledu na to, zda je přímým zaměstnancem zaměstnavatele, u kterého pracuje, nebo byl přidělen
agenturou práce nebo jiným zaměstnavatelem má právo na informace o rizicích
jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.

Právo na informace

V České republice je právo na zajištění bezpečnosti práce
a ochrany zdraví zaručeno zákoníkem práce, který byl spolu
s provádějícími předpisy sladěn se směrnicemi Evropské unie.

Právo na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Nejdříve Vás chceme upozornit na Vaše práva a povinnosti.

Někteří z Vás budou zařazeni k pracím, které ještě nedělali, pro které nemají odbornou přípravu. Vy, kteří jste podobnou práci již vykonávali třeba jinde, nepodceňujte naše připomínky. Chceme Vám v paměti osvěžit získané zkušenosti.

Mnoho tak bude záležet především na Vás. Proto bychom Vám rádi dali několik
přátelských rad a připomínek k Vašemu zaměstnání a upozornili Vás na nejzákladnější pravidla bezpečného chování na pracovišti zejména z hlediska bezpečnosti
práce a ochrany zdraví.

Základní instruktáž bezpečnosti práce

Práce se stroji, technickými zařízeními, přístroji a nářadím
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Na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance jste povinni podrobit se zjištění, zda nejste pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Pokud utrpíte
úraz v důsledku opilosti a Vaše opilost byla jedinou příčinou tohoto úrazu, zaměst-

Znáte ještě další povinnosti, které Vám ukládá zákoník práce v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
t Podle svých možností jste povinni dbát o svoji vlastní bezpečnost, o své zdraví
i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, který se bezprostředně dotýká Vaše
jednání, případně opomenutí při práci. Pamatujte proto na zdraví a životy zejména svých spolupracovníků. Jejich životy a zdraví Vám nesmějí být lhostejné.
t Nesmíte požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nesmíte
pod jejich vlivem vstupovat na pracoviště zaměstnavatele. Alkoholické nápoje
jsou častou příčinou nehod a vážných úrazů. Pít alkoholické nápoje nebo trpět
jejich pití při práci je nepřípustné a neodpovědné. Alkohol je nepřítelem Vaší
bezpečnosti na pracovišti.

Všímejte si závad, které by mohly způsobit úraz nebo poškodit zdraví, odstraňujte je a na závažnější upozorněte nadřízené pracovníky.

Právo a povinnost podílet se na uvedených skutečnostech můžete nejlépe naplnit tím, že budete sami uplatňovat zaměstnavatelem stanovená a přijatá opatření
jak v oblasti bezpečnosti práce, tak pracovního prostředí. Jsou to například opatření proti pádu z výšky, na ochranu před pohyblivými částmi strojů, opatření proti
prašnosti, hluku, vibracím atp.

Právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V souvislosti s tím Vás upozorňujeme, že takovým situacím je třeba předcházet.
Proto máte mimo jiné také POVINNOST oznamovat svému nadřízenému zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně
a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Jsou to
například nedostatečná organizační opatření, závady nebo poruchy technických
zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení. Bezpečnostní předpisy
vznikají na základě zkušeností člověka a to zkušeností mnohdy draze zaplacených
zdravím a životy.

Zákon Vám dává též PRÁVO ODMÍTNOUT VÝKON PRÁCE, o níž máte důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem OHROŽUJE VÁŠ ŽIVOT NEBO
ZDRAVÍ popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Je proto protiprávní
takové odmítnutí posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

Právo odmítnout práci
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V buňkách a mobilních buňkách zařízení staveniště nekuřte, nepoužívejte elektrické spotřebiče a topidla, která nejsou povolena. Neodkládejte na tělesa topení
a do jejich blízkosti hořlavé látky a nepřespávejte na nich, pokud to není výrobcem
povoleno. Při práci s otevřeným ohněm mějte vždy v dosahu hasicí přístroj.
t Informujte se, kde je na Vašem pracovišti nejbližší hasicí přístroj.
t Seznamte se s Požárními poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem.
t Nedopalky od cigaret nevyhazujte do běžného odpadu, ale pouze do nehořlavých nádob k tomu určených.
t Vlastní elektrické spotřebiče můžete na pracovišti používat pouze se souhlasem zaměstnavatele.
t Důsledně dodržujte pokyny zaměstnavatele k zajištění požární ochrany, zejména zákazy kouření a používání otevřeného ohně.
t Neblokujte činnost požárních dveří (např. zaklínováním), neodkládejte materiál do průchodných tras únikových cest.
t S tlakovými lahvemi se zkapalněným ropným plynem (LPG nebo také tzv. propan-butan) můžete manipulovat pouze, pokud Vás zaměstnavatel proškolil
o rizicích a bezpečné manipulaci. Při manipulaci vždy striktně dodržujte stanovené bezpečnostní pokyny.

Při používání hořlavých kapalin, např. rozpouštědel, penetračních látek a benzinu nekuřte a nepoužívejte otevřený plamen. Při dolévání benzinu do nádrží motorů ručního mechanizovaného nářadí zastavte nejdříve motor. Před nastartováním
odneste nářadí do bezpečné vzdálenosti od nádoby s hořlavou kapalinou. Zbylé hořlavé kapaliny či ředidla nevylévejte na volná prostranství ani nepřelévejte
do neoznačených nádob či potravinářských obalů (nádob a balení určených k pití).

Riziko popálení, vzniku požáru

S látkami, které mohou při neodborném zacházení ohrozit lidské zdraví, se setkáváme téměř všude. O své zdraví se však vůbec nemusíte obávat, budete-li používat osobní ochranné pracovní prostředky, dodržovat technologické a pracovní postupy a samozřejmě dbát o osobní hygienu. Ke každé chemické látce nebo
přípravku má Váš zaměstnavatel k dispozici bezpečnostní list, kde jsou uvedeny
všechny údaje potřebné pro prevenci poškození zdraví. Seznamte se ve vlastním
zájmu s tímto dokumentem.

Riziko nadýchání, poleptání, otravy

novou směnu) zvedat a přenášet břemena max. o váze 50 kg. Při častém zvedání a přenášení 30 kg.
t Ženy mohou při občasném zvedání a přenášení (tj. do 30 minut za osmihodinovou směnu) zvedat a přenášet břemena max. o váze 20 kg. Při častém zvedání a přenášení 15 kg.

8

Seznamte se se směrnicí zaměstnavatele pro váhové limity při manipulaci s břemeny a pro zakázané práce zaměstnankyním a zaměstnankyním do devátého
měsíce po porodu a práce zakázané mladistvým. Nepřeceňujte své síly, zejména
namožení krční a bederní páteře, včetně svalového aparátu. Případné zranění Vás
může nadlouho nebo i trvale vyřadit z pracovního procesu. Při skladování materiálu do výšky vždy zajistěte stabilitu skladovaného materiálu tak, aby nemohlo dojít
k jeho zřícení.
t Muži mohou při občasném zvedání a přenášení (tj. do 30 minut za osmihodi-

Dodržujte zásady bezpečné manipulace s materiálem, zejména stanovené
hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen. Jen tak se vyhnete nepříjemným důsledkům tohoto rizika.

Riziko poškození svalového a kosterního aparátu

t
t
t
t

t

t
t

t

t

t

t

t

Takové odmítnutí nesmí být zaměstnavatelem posuzováno jako porušení pracovních povinností.
Ke zvyšování místa práce nesmíte používat nestabilní předměty a předměty
určené k jinému použití např. vědra, sudy, židle, stoly apod.
Při použití žebříku, nebo dvojitého žebříku (štafle) se přesvědčte, že nejsou
poškozené, rozviklané a že je zajištěna jejich stabilita po celou dobu výkonu
práce.
Na dvojitý žebřík můžete vystoupit maximálně 0,5 m pod jeho vrchol. Na jednoduchý opěrný žebřík maximálně 0,8 m od jeho konce. Nikdy nevstupujte
na poslední příčli žebříku.
Při práci na žebříku, kdy stojíte chodidly ve výšce větší, než 5 m musíte být
vždy jištěni proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky proti
pádu z výšky.
Na žebříku nesmíte vykonávat práce s použitím řetězových pil, nebo pneumatického nářadí, nesmíte vynášet břemena těžší než 15 kg.
Na žebříku musíte pracovat sami, nesmí na něm být současně dvě a více osob.
Nevstupujte na lešení, pokud jste k tomu nedostali pokyn. Nezasahujte
do konstrukce lešení a zábradlí. Na lešení vystupujte zásadně po žebříku.
Před započetím práce ve výšce, nebo nad volnou hloubkou si pozorně prohlédněte pracoviště zejména podlahy, zábradlí a zakryté otvory. Nedbale zakryté otvory, nebo špatně upevněné zábradlí jsou záludná past na spolupracovníky.
Do výkopů vstupujte jen po žebříku.
Nářadí a materiál vždy zajistěte tak, aby nemohlo dojít k jejich pádu.
Nepřetěžujte podlahu lešení skladovaným materiálem.
Nikdy nepřistupujte k volným okrajům staveb, výkopů a šachet, pokud nejsou
zajištěny proti pádu!
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t Vaší důležitou povinností je používat osobní ochranné pracovní prostředky,
zkráceně nazývané „ochranné prostředky“. Není vždy možné technickou úpravou pracovišť a zařízení dosáhnout dokonalou ochranu zaměstnanců před
působením nepříznivých vlivů, to znamená proti rizikům povahy mechanické,
chemické nebo biologické. V takových případech je nutno používat osobní
ochranné pracovní prostředky. Budete-li dodržovat technologické a bezpečnostní předpisy, používat osobních ochranné pracovní prostředky a dbát
na osobní hygienu, nemusíte se o své zdraví obávat.
t Osobní ochranné pracovní prostředky Vám musí přidělit zaměstnavatel, pokud nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany
nebo opatřeními v oblasti organizace práce. Pokud osobní ochranné pracovní
prostředky přestanou plnit svoji funkci např. opotřebením je povinností zaměstnavatele Vám bezplatně poskytnout nové a to bez ohledu na jejich tzv. životnost.
t Osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnavatel určí na základě vyhodnocení rizik a poskytuje Vám je bezplatně.
t Pokud pracujete v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, přiděluje Vám zaměstnavatel pracovní
oděv a obuv jako osobní ochranné pracovní prostředky.
t Povinností zaměstnavatele je též poskytnout Vám mycí, čistící a dezinfekční
prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu, a to též bezplatně.

Osobní ochranné pracovní prostředky.

Chraňte se před zraněním používáním osobních ochranných pracovních prostředků. Bez nich může být práce nebezpečná, následky Vás mohou mrzet celý život

t
Vaší povinností je podrobit se preventivním lékařským
prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy. Zaměstnavatel totiž nesmí připustit,
aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Nesmí
trpět práci zaměstnanců, kteří se nepodrobili očkování, pokud
to předpisy nařizují.
t Nedílnou součástí Vaši odborné kvalifikace je také znalost bezpečnostních
předpisů což znamená, že musíte být proškoleni ze zásad bezpečnosti práce
a ochrany zdraví při práci. K tomu slouží zaměstnavatelem organizovaná školení o rizicích, právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti práce,
používání osobních ochranných pracovních prostředků a stanovených pracovních případně technologických postupech.

Zdravotní a odborná způsobilost k práci.

navatel se zprostí zcela odpovědnosti za škodu, která tím vznikla a takový úraz nebude odškodněn.

Riziko zranění elektrickým proudem

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních
a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. My Vás na některá upozorníme.
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Nesnímejte kryty a nezasahujte samovolně do živých částí. Při poruše okamžitě
stroj nebo zařízení vypněte a závadu oznamte vedoucímu zaměstnanci. Pamatujte, že s elektrickým proudem mohou pracovat pouze odborníci. Lidské tělo nemůže být beztrestně vodičem elektřiny.

Před každým použitím udělejte zevní vizuální kontrolu spotřebiče. Pokud nemáte elektrotechnickou kvalifikaci, smíte jen zapínat a vypínat používané stroje
a spotřebiče. Ale pouze takové, které nejsou viditelně poškozené, či nekompletní
a jejichž přívodní elektrický kabel nenese známky opotřebení či poškození.

Prevence tohoto rizika spočívá v tom, že se budete důsledně řídit návody k obsluze a údržbě elektrických spotřebičů a zařízení, čistit je jen když jsou odpojeny
od elektrické sítě.

Rizika

Pokud Vám bude pro úraz vystavena pracovní neschopnost delší jak 3 dny, musí
s Vámi zaměstnavatel sepsat záznam o úrazu. Sepisuje se na zvláštní formulář
a jedna kopie tohoto záznamu Vám musí být dána k dispozici.

Pamatujte, že každý pracovní úraz musí byt zapsán v knize úrazů. Informujte
se, kde je uložena a kdo do ní zapisuje. Do této knihy se zapisují i drobné úrazy,
u kterých nebyla vystavena pracovní neschopnost. Je to důležité především pro
Vás a to tehdy, kdyby se z drobného zranění vyvinul úraz s pracovní neschopností.

Stejně tak musíte ohlásit pracovní úraz jiného zaměstnance, pokud toho není
sám schopen, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož jste byli svědkem. Jste také
povinni spolupracovat při objasňování příčin úrazu.

Svůj pracovní úraz musíte bezodkladně oznámit svému nadřízenému zaměstnanci, pokud Vám to zdravotní stav dovolí.

Každé zranění je třeba ošetřit. Proto musíte vědět, kde je na pracovišti umístěna lékárnička. Pokud neumíte při vážnějších úrazech poskytnout první pomoc, musíte vědět,
kdo na pracovišti je schopen ji zajistit, jak v případě potřeby zavolat lékařskou pomoc.

Pokud dojde k úrazu

Vaší povinností je o osobní ochranné pracovní prostředky pečovat, udržovat je
v čistotě a ukládat podle instrukcí a hlavně je používat.
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Určitě ze své zkušenosti víte, že i pád z malé výšky může skončit vážným zraněním. Pohybujte se proto jen po pevných a zajištěných pracovních plošinách.
Nevystupujte na stoly, židle a jiné vratké předměty. Používejte jen nepoškozené
žebříky řádně zajištěné například proti podklouznutí, rozlomení nebo převrácení.
Při práci ve výškách používejte pracovní oděv řádně upnutý a vhodnou pevnou
pracovní obuv. Zjistíte-li, že trpíte závratí nebo nemocí, která by mohla mít za následek pádu z výšky, nesmíte ve výšce pracovat a jste povinni oznámit tuto skutečnost svému vedoucímu a lékaři.
t Pracoviště, která leží ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod
nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m musí být chráněna proti pádu (např. zábradlím), nebo Vám zaměstnavatel musí poskytnout osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky a seznámit Vás s jejich používáním. Chráněna proti
pádu musí být i všechna pracoviště nacházející se v libovolné výšce nad vodou
nebo látkami ohrožujícími v případě pádu Váš život a zdraví. Odmítnutím práce na nezajištěném pracovišti ve výšce nad 1,5 m chráníte svůj život a zdraví.

Riziko pádu z výšky a do volné hloubky

t Při práci s elektrickými spotřebiči a zařízeními dodržujte pokyny k obsluze.
Ovládejte jen určené prvky a svévolně neměňte nastavení bezpečnostních
prvků.
t Nikdy nepoužívejte navlhlé elektrické přístroje a zařízení, pokud pro takovou
práci nejsou určeny.
t Neprovádějte žádné opravy ani amatérská vylepšení, nepracujte na živých
částech elektrického zařízení, ani se jich nedotýkejte.
t Při poruše ihned vypněte spínač a u spotřebičů napojených pohyblivými přívody vytáhněte vidlici ze zásuvky.
t O poruše nebo neobvyklém jevu ihned informujte svého nadřízeného, přístroj nebo zařízení dále nepoužívejte a zajistěte, aby ho nemohl použít ani
nikdo jiný.
t Striktně dodržujte stanovená ochranná opatření (zejména v prostředí vlhkém,
mokrém, horkém, s nebezpečím výbuchu atd., kde je zvýšené nebezpečí vzniku úrazu, havárie, požáru nebo jiné nežádoucí události).
t Nepřibližujte se k přetrženým či poškozeným vodičům (ani spadlým na zem)
ani se jich nedotýkejte.
t Dodržujte zákaz činnosti v ochranných pásmech elektrického vedení popř.
v jejich blízkosti.
t Před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem tento spotřebič bezpečně odpojte vytažením vidlice ze zásuvky (toto neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomuto účelu uzpůsobeny výrobcem).
t Větrací otvory elektrických zařízení nesmí být zaprášené nebo zakryté.
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The Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren
Telephone:
+420 739 244 857 social worker (Romanian)
+420 731 605 857 social worker (Bulgarian)
+420 739 244 889 (head of programme)
e-mail: scps@diakonie.cz
web: www.scps.diakonie.cz

People in Need
Telephone: +420 226 200 400
e-mail: mail@clovekvtisni.cz
web: www.clovekvtisni.cz

La Strada Česká republika, o. p. s.
SOS and INFO LINE: +420 222 717 171
e-mail: lastrada@strada.cz
web: www.strada.cz

You can contact the non-governmental organisations given below in confidence
if you have any problems (you can communicate with them in Russian, Ukrainian
and English). These organisations provide assistance to foreigners in emergencies
situations in life, including problems at the workplace (exploitation, the non-payment of wages, the withholding of personal documents).

CONTACTS

Basic work safety instructions

2

These instructions can never take the place of explanations provided by a foreman, safety technician or other senior employee. For this reason, do not take their
instructions lightly. Their aim is to facilitate your introduction to the workplace to
ensure that you avoid mistakes in operational procedures and the kind of incorrect
action that frequently results in accidents and work injuries. Associated with this
is the legal obligation of the employee to take part in training provided by the
employer focusing on health and safety at work and to have his or her knowledge
tested.

Every employee, regardless of whether he or she is a direct
employee of the employer for which he or she is working or has been assigned by
a work agency or another employer, has the right to information regarding the risks of his or her work and information about measures providing protection against
them.

The right to information

In the Czech Republic, the right to the assurance of work safety
and health protection is guaranteed by the Labour Code which,
along with its implementing regulations, has been harmonised
with the guidelines of the European Union.

The right to the assurance of work safety and health protection

We would first like to draw your attention to your rights and obligations.

Some of you will be assigned work that you have never performed before and
for which you have not had any expert training. Those of you who have performed
work of this kind somewhere else in the past should not underestimate the advice
we give. Our aim is to refresh your memory of the experience you have already
gained.

Much will depend on you, for which reason we would like to give you a number
of pieces of friendly advice and information regarding your employment and draw
your attention to the most fundamental rules of safe behaviour at the workplace
with a particular view to work safety and health protection.

Welcome to your new employment. We are sure you will like it here and that
you will be satisfied in your new position. Your new friends at the workplace are
certain to help you find satisfaction with the work you perform and a firm place in
our team in no time. We must, however, draw your attention to the fact that there
are certain risks associated with your work, as there are with every other human
activity – risks that may place your life and health or the life and health of your
colleagues in danger if you fail to respect the stipulated rules.

Basic work safety instructions
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We are sure that our advice will prove useful to you and help you successfully
overcome any difficulties you encounter during your work, and that you will be
protected against any unnecessary damage to your health.

There are certainly many more risks involved in the work you perform at the workplace than those we have included in these instructions. You will be acquainted
with additional specific risks when you are at the workplace and, first and foremost,
acquainted with ways in which these risks can be avoided.

t Inform your superior immediately of any breakdown or unusual occurrence.
Do not continue to use the piece of machinery or equipment and make sure
that no one else can use it. Do not perform any repairs or amateur improvements yourself.
t Use the stipulated personal protective equipment.
t Observe clothing discipline when working on rotating machinery (clothing
fastened up, buttoned sleeves, remove chains and rings, hair under a cap) –
such work may not be performed in gloves or loose clothing!
t Do not remove protective covers and do not change the settings of safety features – they protect your life and health. Do not use machines with damaged
safety covers or removed protective equipment.
t Perform cleaning, adjustment, inspection and maintenance only when machinery and equipment is not in operation (unless stipulated otherwise by
operating manuals).
t Observe stipulated safety breaks.
t Keep machinery, equipment, instruments and tools clean. Store tools only in
the designated places. Do not use damaged instruments or tools.
t Keep the workplace tidy. Check the workplace before you leave it.
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Are you aware of the other obligations imposed on you by the Labour Code in
the interests of health and safety at work?
t You are obliged, to the extent of the possibilities available to you, to care for
your own health and safety and the health and safety of other persons who
are directly affected by your actions and any neglect on your part during the
performance of your work. For this reason, make sure you do not forget to
consider the lives and health of your colleagues. You must not be indifferent to their lives and health.
t You must not consume alcoholic beverages or use other narcotic substances
at the workplaces of the employer or at any other place during working hours.

Take notice of any problems that might lead to an injury or damage to health,
eliminate them and notify your superiors of serious problems.

The best way you can fulfil the right and obligation of contributing to the above
is by applying the measures stipulated and adopted by the employer yourself in
relation to both work safety and the working environment. This includes, for example, measures designed to prevent falls from a height, to provide protection against moving parts of machinery, measures relating to dust, noise, vibrations, etc.

In this regard, we would draw your attention to the fact that situations of this
kind must be avoided, for which reason you are also OBLIGED to notify your superior of any shortcomings and problems at the workplace that pose a threat or that
might pose a direct and serious threat to the health and safety of employees. This
includes, for example, inadequate organisational measures and defects or failures
to technical equipment and protective systems designed to prevent them. Safety
regulations are drawn up on the basis of human experience – experience frequently dearly paid for by human life and health. The right and obligation to contribute
to the creation of a safe and healthy work environment and assure health and
safety at work.

The law also gives you the RIGHT TO REFUSE TO PERFORM WORK that you have
good reason to believe poses a direct and serious THREAT TO YOUR LIFE OR HEALTH or the life or health of other persons. It is, for this reason, unlawful to consider
such a refusal to be a case of non-fulfilment of an obligation of an employee.

The right to refuse work

Knowledge of basic obligations imposed by the legislation and other regulations to assure health and safety at work is an integral and permanent part of your
required qualifications. A good knowledge of them is the principal precondition to
you being able to meet one of your basic obligations – observation of the legislation and other regulations and the instructions of your employer to assure health
and safety at work.
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t The use of personal protective equipment at work, also known simply as
protective equipment, is another important obligation for you. It is not always
possible to achieve perfect protection of employees against the risk of danger, i.e. risks of a mechanical, chemical or biological nature, by means of the
technical adaptation of workplaces and equipment. In such cases it is essential to use personal protective equipment. You need not fear for your health if
you heed technological and safety regulations, use personal protective equipment and observe the principles of personal hygiene.
t Personal protective equipment must be allocated to you by your employer if the given risks cannot be eliminated or adequately limited by means of

Personal protective equipment at work.

Protect yourself against injury by using means of personal protection at work.
Work may be dangerous without them and you may be sorry for the consequences for the rest of your life.

t
You are obliged to submit to preventative medical check-ups, examinations and vaccinations stipulated by special legislation. An employer may not allow employees to perform
work that does not correspond to their capabilities and medical fitness, and may not let employees who have not been
vaccinated perform work if this is in contradiction of the valid
legislation.
t Knowledge of safety regulations is an integral part of your expert qualifications. This means that you must be trained in the principles of work safety and
health protection at work. This purpose is served by training organised by the
employer focusing on risks at work, the legislation and other regulations on
work safety, the use of means of personal protection at work and stipulated
work procedures and technological procedures.

Medical ﬁtness and expert competence for work.

You are obliged to submit to a test to determine whether you are under the influence of alcohol or other narcotic substances at the instruction of an authorised
member of managerial staff. Should you suffer an injury as the result of inebriation
and your inebriation is found to be the only cause of this injury, your employer will
be absolved entirely of any responsibility for any damages incurred and no compensation will be paid for the given injury.

You may not enter the workplaces of the employer under the influence of alcohol or other narcotic substances. Alcoholic beverages are a frequent cause
of accidents and serious injuries. Drinking alcoholic beverages or tolerating
their being drunk by others at work is not permitted and is irresponsible. Alcohol is the enemy of your safety at the workplace.
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Serious injuries frequently occur when machinery, technical equipment and instruments are being used. The most frequent causes of injuries are clothing or long
loose hair becoming caught in rotating parts of pieces of machinery. Limb injuries often occur when removing protective covers, when protective covers are damaged and when cleaning machinery in operation. Injuries caused by fragments of
machined materials are also frequent, as are injuries caused by an electric current,
particularly when supply cables are damaged. It is, for these reasons, essential to
observe the following:
t Before beginning work, acquaint yourself thoroughly with the instructions
for the safe operation of the given piece of machinery or equipment and observe them consistently. Ask if anything is not clear to you.

Working with machinery, technical equipment, instruments and tools

Do not smoke or use electrical appliances and heaters that are not permitted in
building site modules or mobile modules. Do not place inflammable substances on
heaters or in their vicinity and do not sleep on heating bodies unless this is permitted by the manufacturer. Always have a fire extinguisher at hand when working
with an open flame.
t Make sure you know where the nearest fire extinguisher is at your workplace.
t Acquaint yourself with the emergency fire guidelines and evacuation plan.
t Do not throw cigarette butts into the ordinary waste, but only into non-flammable bins designed for this purpose.
t You may only use your own electrical appliances at the workplace with the
agreement of your employer.
t Observe your employer’s fire prevention instructions consistently, particularly
prohibitions relating to smoking and the use of an open flame.
t Do not interfere with fire doors (with a wedge, for example) and do not place
materials on evacuation routes.
t You may handle pressure vessels containing liquefied petroleum gas (LPG
or propane-butane) only if your employer has trained you in the risks and in
their safe handling. Always observe the stipulated safety instructions strictly
when handling pressure vessels.

Do not smoke or use an open flame when working with inflammable liquids such
as solvents, penetration agents and petrol. Stop the engine first before pouring petrol into the tank of the engines of manual mechanised tools. Before starting them
up, take tools to a safe distance from cans containing inflammable liquids. Do not
pour any remaining inflammable liquids or solvents onto open spaces and do not
pour them into unmarked containers or food packaging (cans and other drinks
packaging).

The risk of burns and the outbreak of fire
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Substances that may pose a threat to human health if handled inexpertly can be
found almost everywhere. You need not, however, have any fear for your health if
you use personal protective equipment, observe technological work procedures
and, it goes without saying, take the necessary hygiene precautions. Your employer has a safety sheet available on all chemical substances and preparations on
which all the information necessary for the prevention of damage to health is given. Acquaint yourself with this document in your own interests.

The risk of inhalation, chemical burns and poisoning

Acquaint yourself with your employer’s guidelines for weight limits during load
handling and for work prohibited to female employees and employees up to nine
months following birth and work prohibited to the young. Do not overestimate
your strength, particularly during work that could result in neck strain, back strain
or muscle strain. Such injuries can exclude you from the working process for a long
period of time or even permanently. When stacking material to a height, always
ensure the stability of the stacked material against toppling.
t Men may, during occasional lifting and carrying (i.e. up to 30 minutes during
an eight-hour shift), lift and carry loads of a maximum weight of 50 kg. During
frequent lifting and carrying they may lift and carry 30 kg.
t Women may, during occasional lifting and carrying (i.e. up to 30 minutes during an eight-hour shift), lift and carry loads of a maximum weight of 20 kg.
During frequent lifting and carrying they may lift and carry 15 kg.

Observe the principles of safe handling of materials, in particular the stipulated
weight limits for lifting and carrying loads. This is the only way to avoid the unpleasant consequences of this risk.

The risk of damage to the musculoskeletal system

t You must work on a ladder alone. There must never be more than one person
on a ladder at the same time.
t Do not climb scaffolding unless instructed to do so. Do not interfere with the
construction of scaffolding or railings. Climb onto scaffolding only by using
a ladder.
t Inspect the workplace carefully before beginning work at a height or above an
open depth, in particular floors, railings and covered openings. Carelessly covered openings and poorly fixed railings are a hidden danger to your colleagues.
t Enter excavations only with the use of a ladder.
t Always secure tools and materials against falling.
t Do not overload the floor of scaffolding with stored material.
t Never approach open edges of building works, excavations or shafts unless
you are secured against falling!
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If you are given sick leave lasting more than 3 days due to an injury, your employer must draw up an injury record with you. This is drawn up on a special form, and
one copy of this record must be made available to you.

Do not forget that every working injury must be entered into the injury log.
Make sure you know where the injury log is kept and who is responsible for making
entries in it. Even minor injuries which do not result in sick leave must be recorded
in this log. This is important, first and foremost, for you in the case that a minor
injury develops into an injury resulting in sick leave.

Similarly, you must also give notification of any working injury suffered by another employee if he or she is not capable of doing so and give notification of any
accident to any other person to which you were witness. You are also obliged to
co-operate in clarifying the causes of such an accident.

Should you suffer a working injury, you must notify your superior of this without
delay if you are capable of doing so.

Every injury must be treated, for which reason it is essential to know where the
first-aid kit is kept at the workplace. If you do not know how to provide first aid for
more serious injuries, it is essential that you know who at the workplace is capable
of doing this and how to call for medical assistance should this be necessary.

What to do in the case of an injury

You are obliged to care for your personal protective equipment, to keep it clean,
to store it in accordance with the instructions given to you and, first and foremost,
to use it.

collective protection or measures in the area of work organisation. If personal
protective equipment ceases to fulfil its function, due to wear for example,
your employer is obliged to provide you with new equipment at no charge
regardless of the “service life” of the given equipment.
t The employer determines the personal protective equipment to be used on
the basis of a risk assessment and provides it to you at no charge.
t If you work in an environment in which your clothing or footwear is subject to
extraordinary wear or soiling at work, your employer will allocate you work
clothing and footwear as personal protective equipment.
t Your employer is also obliged to provide you with washing, cleaning and disinfecting agents corresponding to the extent of soiling of your skin and clothing, this at no charge.

The risk of injury caused by an electric current

Risk prevention is understood as all measures ensuing from the
legislation and other regulations designed to assure health and
safety at work and from measures taken by the employer with the
aim of avoiding and eliminating risks or minimising risks that cannot be eliminated entirely. We will draw your attention to some of
these below.
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Do not remove any covers and do not interfere with any live parts. In the case of
any fault, turn the machine or equipment off immediately and report the fault
to a member of managerial staff. Do not forget that only qualified persons may
work with an electrical current. The human body cannot conduct electricity with
impunity.
t Observe the operating instructions when working with electrical appliances
and equipment. Only use the stipulated features and do not change the settings of safety features arbitrarily.
t Never use damp electrical appliances and equipment if they are not designed
for such work.
t Do not perform any repairs or amateur improvements. Do not interfere with or
touch live parts of electrical equipment.
t In the case of a fault, switch the equipment off immediately and pull the plug
out of the socket if the appliance is connected by a movable lead cable.
t Inform your superior at once of any fault or unusual event. Do not continue
to use the given appliance or equipment and ensure that it cannot be used by
anyone else.
t Observe the stipulated protective measures strictly (particularly in a damp,
wet or hot environment or where there is the danger of an explosion or an
increased risk of injury, accident, fire or other undesirable event).
t Do not approach severed or damaged cables (or cables that have fallen to
the ground) and do not touch them.

Perform an external visual check of appliances before every use. If you do not
have electrical qualifications, you are permitted merely to turn any machinery and
appliances you use on and off. Any such machinery and appliances you turn on
and off must not be visibly damaged, must be complete, and their electrical supply
cable must not show any signs of wear or damage.

Prevention of this risk lies in the consistent observation of the operation and
maintenance manuals to electrical appliances and equipment and cleaning
them only when they are disconnected from the electricity supply.

Risks
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You are sure to know from your own experience that falling from even a small
height can end in a serious injury, for which reason you should only stand or move
on stable and secured work platforms. Do not stand on tables, chairs or other
wobbly objects. Use only undamaged ladders properly secured against sliding,
breakage and tipping over. When working at a height, use work clothing properly
done up and appropriate sturdy work footwear. Should you discover that you suffer from vertigo or an illness that might result in a fall from a height, you may not
work at heights and are obliged to notify your superior and a doctor of this fact.
t Workplaces that lie at a height of 1.5 m above their surroundings and workplaces beneath which there is a depth exceeding 1.5 m must either be protected
against falls (by railings, for example) or your employer must provide you with
personal protective equipment protecting you against falls from a height and
must acquaint you with its use. All places of work at any height above water
or above substances that would pose a threat to your life or health should
you fall must also be protected against falls. Protect your life and health by
refusing to work in an unsecured workplace at a height of more than 1.5 m.
Such refusal may not be considered a violation of your working obligations by
your employer.
t You may not use unstable objects and objects designed for another use, e.g.
buckets, barrels, chairs, tables, etc., to elevate your working position.
t When using a ladder or stepladder, make sure that it is not damaged or wobbly and that its stability is assured for the duration of the performance of
your work.
t You may climb a stepladder no higher than 0.5 metre beneath its apex. You
may climb an ordinary leaning ladder no higher than 0.8 metre from its end.
Never climb onto the last rung of a ladder.
t When using a ladder and standing with your feet at a height of more than
5 metres, you must always be secured against falling by personal protective
equipment providing protection against falling.
t You must not perform work with a chainsaw or pneumatic tools on a ladder.
You must not carry a load heavier than 15 kg on a ladder.

The risk of falling from a height or into a depth

t Observe the ban on performing activity in protected electrical zones or in
their vicinity.
t Before moving an appliance connected by a movable lead cable, disconnect
the appliance safely by pulling the plug out of the socket (this does not apply
to appliances adapted for this purpose by the manufacturer).
t Ventilation openings on pieces of electrical equipment must not be dusty or
covered.
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Диакония Евангелической церкви чешских братьев
Телефон:
+420 739 244 857 социальный работник (румынский язык)
+420 731 605 857 социальный работник (болгарский язык)
+420 739 244 889 (руководитель программы)
e-mail: scps@diakonie.cz
web: www.scps.diakonie.cz

„Человек в беде”, общественная организация
Телефон: +420 226 200 400
e-mail: mail@clovekvtisni.cz
web: www.clovekvtisni.cz

«Ла Страда» Чешская Республика, неправительственная организация
СОС /ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ/ и ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: +420 222 717 171
e-mail: lastrada@strada.cz
web: www.strada.cz

Со своими проблемами Вы можете с доверием обратиться в ниже указанные
неправительственные организации (договоритесь там на русском,
украинском и английском языках). Организации помогают иностранцам
в сложных жизненных ситуациях, в том числе, связанных с работой
(эксплуатация, невыплата зарплаты, задерживание личных документов).

КОНТАКТЫ

Начальный инструктаж
по охране труда
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Наш инструктаж ни в коем случае не может заменить разъяснений мастера,
специалиста по технике безопасности или другого старшего по должности
работника. Отнеситесь к их инструктажам со всей серьезностью. Они
желают облегчить Вам первое время на рабочем месте, помочь избежать
ошибок при выполнении производственных процессов и предостеречь
от неправильных действий, которые, как правило, приводят к несчастным
случаям и производственным травмам. с этим также связана предусмотренная

Каждый работник, независимо от того, является ли он прямым работником
работодателя у которого он занят, или же был послан агентством занятости
либо другим работодателем, имеет право на получение информации о рисках,
связанных с его работой, а также о мерах по защите от их воздействия.

Право на получение информации

В Чешской Республике право на обеспечение безопасности
труда и охраны здоровья гарантировано Трудовым
кодексом, который в совокупности с исполнительными
предписаниями приведен в соответствие с нормативными
актами Европейского Союза.

Право на обеспечение безопасности труда и охраны
здоровья

Многое будет зависеть, прежде всего, от Вас. Поэтому мы хотим Вам дать
несколько дружеских советов и напоминаний по Вашей работе, а также
обратить внимание на самые элементарные правила безопасного поведения
на рабочем месте, в частности, в области охраны труда и здоровья. Некоторым
из Вас поручат работу, которую Вы никогда прежде не делали, и у Вас нет для
этого соответствующей подготовки. Но и Вам, уже выполнявшим подобную
работу где-то в другом месте, не стоит недооценивать наши советы. Мы хотим
освежить в Вашей памяти накопленный опыт. в первую очередь, мы хотим
обратить внимание на Ваши права и обязанности.

Приветствуем Вас на новой работе. Мы надеемся, что Вам у нас понравится
и Вы будете довольны. Ваши новые друзья по работе постараются помочь
Вам, чтобы работа доставляла Вам удовольствие и Вы быстро нашли свое
прочное место в коллективе. Однако, мы должны предупредить Вас, что
как любая другая человеческая деятельность, так и Ваша работа сопряжена
с определенными рисками, которые при несоблюдении установленных правил
могут поставить под угрозу Вашу жизнь и здоровье или жизнь и здоровье
остальных сотрудников.

Начальный инструктаж по охране труда
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Разумеется, работа, которую Вы будете выполнять на своем рабочем
месте, несет с собой гораздо больше разных рисков, кроме тех, о которых
мы упоминали в этом инструктаже. с другими конкретными рисками Вас
ознакомят непосредственно на рабочем месте, но прежде всего Вас ознакомят,
как противостоять этим рискам. Мы надеемся, что наши советы будут полезны
и помогут Вам успешно преодолеть препятствия, пока не втянетесь в новую
работу, а Вы будете сами себя защищать от ненужного повреждения здоровья.

t Перед
началом
работы
следует
внимательно
ознакомиться
с инструкциями по безопасной эксплуатации станков, оборудования
и строго их соблюдать. Если Вам что-либо неясно, спросите.
t О сбое или отклонении от нормального состояния немедленно оповестите
своего руководителя, не работайте на таком станке или оборудованием.
Обеспечьте, чтобы и никто другой ими не пользовался. Не занимайтесь
самовольно ремонтом или любительскими усовершенствованиями.
t Пользуйтесь предписанными средствами индивидуальной защиты.
t Соблюдайте дисциплинарные требования к одежде при работе вблизи
вращающихся частей машин (застегнуть одежду, застегнуть рукава, снять
цепочки, кольца, длинные волосы убрать под головной убор) - запрещено
работать в перчатках, носить свободную одежду!
t Не снимайте защитные кожухи и не изменяйте настройки функций
безопасности, защищающие Вашу жизнь и здоровье. Не работайте на
станках с поврежденными защитными кожухами или со снятым защитным
оборудованием.
t Чистку, наладку, контроль и техническое обслуживание станков
и оборудования проводите только когда они находятся в отключенном
состоянии (если инструкцией по эксплуатации не предусмотрено иначе).
t Соблюдайте предусмотренные перерывы безопасности.
t Станки, оборудование, приборы и инструменты содержите в чистоте,
инструменты храните только на специально отведенных для них местах,
не используйте поврежденные приборы и инструменты.
t Соблюдайте порядок на рабочем месте. Перед уходом контролируйте
рабочее место.

с

техническим

оборудованием,

приборами
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Работая на станках, с техническим оборудованием и приборами, можно
часто серьезно травмироваться. Наиболее частой причиной травм является
попадание одежды или распущенных длинных волос во вращающиеся части
станка. Травмы конечностей часто случаются при удалении, повреждении
защитных кожухов или чистке работающего станка; часто бывают травмы,
вызванные фрагментом обрабатываемого материала. Часты травмы
в результате поражения электрическим током, в частности, от поврежденных
кабелей питания. в связи с этим необходимо соблюдать следующее:

Работа на станках,
и инструментами

В бытовках и передвижных бытовках на строительных площадках не курите,
не пользуйтесь неразрешенными электроприборами и нагревателями. Не
храните на нагревателях и в их близости огнеопасные вещества, Не спите на
обогревающих устройствах, если это не разрешено изготовителем. Работая
с открытым пламенем, имейте всегда в пределах досягаемости огнетушитель.
t Выясните, где находится ближайший к Вашему рабочему месту
огнетушитель.
t Ознакомьтесь с Правилами пожарной тревоги и планом эвакуации.
t Окурки сигарет бросайте не в коммунальные отходы, а только
в предназначенные для этого негорючие контейнеры.
t Пользоваться собственными электроприборами на рабочем месте
разрешается только с согласия работодателя.
t Строго соблюдайте указания работодателя по обеспечению
противопожарной безопасности, в частности, запрет на курение
и использование открытого огня.
t Не блокируйте действие противопожарных дверей (например,
заклиниванием), не оставляйте материал в местах нахождения путей
эвакуации.
t Манипулировать баллонами со сжиженным нефтяным газом (LPG или
пропан бутаном) разрешено только после прохождения инструктажа
работодателя о рисках и безопасном обращении. Манипулируя баллонами,
всегда строго соблюдайте установленные правила техники безопасности.

пропитки и бензин, не курите и не пользуйтесь открытым пламенем. Если
надо долить бензин в бак двигателя ручных механизированных инструментов,
сначала выключите двигатель. Перед запуском инструмента, переместите
его на безопасное от емкости с горючей жидкостью расстояние. Остатки
горючей жидкости или растворителей не выливайте на открытые площадки,
не переливайте их в неподписанные емкости или упаковки от пищи (емкости
и упаковки от напитков).
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Обращайте внимание на неисправности, которые могут привести
к травмам или нанести вред здоровью, устраняйте их, а о более серьезных
известите руководителей. А знаете ли Вы другие обязанности, возложенные

Право и обязанность участвовать в указанных выше обстоятельствах
Вы можете наилучшим образом реализовать, если будете сами
соблюдать установленные работодателем меры в области охраны труда
и производственной среды. к ним относятся меры против падения с высоты,
защита от движущихся частей машин и механизмов, меры по защите от пыли,
шума, вибрации и так далее.

Право и обязанность участвовать в создании безопасной и не угрожающей
здоровью производственной среды и обеспечение безопасности и охраны
здоровья на работе.

В связи с этим следует отметить, что такие ситуации следует предупреждать.
Поэтому, Ваша ОБЯЗАННОСТЬ также сообщать своему руководителю
о недостатках и неисправностях, которые имеются на рабочем месте и ставят
под угрозу или могут серьезно, напрямую нанести серьезный ущерб
безопасности и здоровью работников. к ним относятся недостаточные
организационные меры, технические неполадки или неисправности
оборудования и защитных систем, предназначенных для их предупреждения.
Правила техники безопасности формируются на основе человеческого опыта,
а этот опыт нередко дорого оплачен здоровьем и жизнью.

Закон Вам предоставляет также ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТЫ, о которой Вы обоснованно считаете, что она непосредственно
и серьезно УГРОЖАЕТ ВАШЕЙ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ или жизни и здоровью
других физических лиц. Поэтому неправомерно такой отказ рассматривать
как невыполнение работником своих обязанностей.

Право отказаться от выполнения работы

Знание основных обязанностей, вытекающих из правовых и иных
нормативных актов в целях обеспечения охраны труда и здоровья на
работе является неотъемлемой и постоянной частью требований к Вашей
квалификации. Основной предпосылкой для выполнения Вами одной из
основных обязанностей, а именно – соблюдение правовых и иных предписаний
и инструкций работодателя по обеспечению охраны труда и здоровья,
является их хорошее знание.

законом обязанность работника участвовать в инструктажах с тематикой
безопасности работы и охраны труда, организуемых работодателем,
с последующей проверкой приобретенных Вами знаний.

пригодность

для
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t
Вы
обязаны
пройти
профилактические
медицинские осмотры, обследования или делать
прививки, предусмотренные специальными правовыми
предписаниями.
Работодатель
не
имеет
права
допустить работника к выполнению работы, если его
профессиональная пригодность и медицинское состояние
не соответствуют сложностям данной работы. Работодатель
не допустит к выполнению работы работников без прививок, наличие
которых предусмотрено правилами.
t Неотъемлемой частью Вашей профессиональной квалификации является
знание правил безопасности, то есть, Вы обязаны пройти инструктаж по
основам безопасности труда и охраны здоровья на рабочем месте. с этой
целью работодатель организует инструктажи о рисках, правовых и других
правилах, касающихся обеспечения безопасности труда, использования
средств индивидуальной защиты, соблюдения предусмотренных рабочих

Медицинская и профессиональная
выполнения работы.

По указанию уполномоченного руководящего работника Вы обязаны
подчиниться проведению контроля Вашего состояния, целью которого
установить наличие алкоголя или психотропных веществ. Если вы
травмируетесь по причине опьянения, а Ваше опьянение было единственной
причиной этой травмы, то работодатель полностью освобождается
от ответственности за нанесенный ущерб, а такая травма не будет
компенсирована.

на Вас Трудовым кодексом, цель которых безопасность и охрана здоровья на
работе?
t По мере своих возможностей Вы обязаны заботиться о своей собственной
безопасности, о своем здоровье, о безопасности и здоровье физических
лиц, которых непосредственно касаются Ваши действия или возможные
упущения в работе. Поэтому помните о жизни и здоровье своих коллег.
Их жизнь и здоровье не должны быть Вам безразличны.
t Запрещено употреблять алкогольные напитки и злоупотреблять
психотропными веществами как на рабочих местах, так и в рабочее время
вне рабочих мест; находясь в таком состоянии запрещено вступать на
рабочей площадке работодателя. Спиртные напитки являются частыми
причинами несчастных случаев и серьезных травм. Потреблять спиртные
напитки или закрывать глаза на их потребление во время работы является
недопустимым и безответственным. Алкоголь является недругом Вашей
безопасности на рабочем месте.
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Используя легковоспламеняющиеся жидкости, например, растворители,

Риск получения ожогов, возникновения пожара

С веществами, которые при неправильном обращении могут стать
угрозой здоровью человека, мы сталкиваемся почти повсюду. Однако, Вам
не придется беспокоиться о своем здоровье, если Вы будете пользоваться
средствами индивидуальной защиты, соблюдать технологические и рабочие
процессы, и, конечно, заботиться о личной гигиене. у Вашего работодателя
на каждое химическое вещества или средство имеется в распоряжении
паспорт безопасности, который содержит все сведения, необходимые для
предотвращения ущерба здоровью. в Ваших личных интересах ознакомиться
с этим документом.

Риск вдыхания, разъедания, отравления

Соблюдайте принципы безопасной манипуляции материалом, а именно,
установленные ограничения по весу для подъема и переноса грузов.
Только так Вам удастся избежать неприятных последствий такого риска.
Ознакомьтесь с указаниями работодателя в отношении ограничения веса
при работе с грузами; с перечнем работ, которые запрещено выполнять
работницам, работницам до девятого месяца беременности, после родов;
несовершеннолетним. Не переоценивайте свои силы, особенно перенапрягая
шейные и поясничные отделы позвоночника, а также мышечной системы.
Возможные травмы Вас могут надолго или даже на постоянно исключить из
рабочего процесса. При хранении материала, сложенного горкой, всегда
обеспечьте стабильность хранимого материала, чтобы не допустить его
падения.
t При нерегулярном подъеме и переносе груза (т.е. в течение 30 минут за
восьмичасовую смену) мужчины могут поднимать и переносить грузы
максимальным весом 50 кг. При частом подъеме и переноске - 30 кг.
t При нерегулярном подъеме и переносе груза (т.е. в течение 30 минут за
восьмичасовую смену) женщины могут поднимать и переносить грузы
максимальным весом 20 кг. При частом подъеме и переноске - 15 кг.

Риск повреждения скелетно-мышечной системы

t В углубления спускайтесь только по лестнице.
t Инструменты и материалы всегда закрепляйте так, чтобы они не смогли
упасть вниз.
t Не перегружайте перекрытия строительных лесов складируемым
материалом.
t Никогда не подходите к не огражденным краям сооружений, углублений
и шахт, если они не предохранены от падения!
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прочную рабочую обувь. Если Вы обнаружили, что страдаете от головокружения
или болезни, которые могут привести к падению с высоты, то работа на высоте
Вам противопоказана и Вы обязаны сообщить об этом своему руководителю
и врачу.
t Рабочие места, которые находятся на высоте 1,5 м над уровнем
окружающего пространства или под ними имеется открытое пространство,
глубина которого превышает 1,5 метра, должны быть защищены от
падения (например, перила); или Ваш работодатель обязан предоставить
Вам средства индивидуальной защиты от падения с высоты и ознакомить
Вас с их использованием. Обезопасить от падения следует все рабочие
места, расположенные на любой высоте над водой или веществами,
угрожающими в случае падения Вашей жизни и здоровью. Отказываясь
работать на незащищенном рабочем месте на высоте более 1,5 м, Вы
бережете свою жизнь и здоровье. Такой отказ работодатель не может
рассматривать как нарушение рабочих обязанностей.
t Для повышения рабочего места нельзя использовать неустойчивые
предметы и предметы другого назначения, например, ведра, бочки,
стулья, столы и т. д.
t При использовании лестницы или стремянки убедитесь, что они не
повреждены, не шатаются и обеспечена их стабильность в течение всего
периода работы.
t По стремянке можете подниматься до высоты не более 0,5 метров от её
верхнего конца, а по обычной приставной лестнице - до высоты 0,8 м
от верхнего конца. Никогда не поднимайтесь на последнюю ступень
лестницы.
t При работе на лестнице, стоя ногами на высоте более 5 м, убедитесь, что
от падения с высоты Вас всегда предохраняют средства индивидуальной
защиты.
t Находясь на лестнице, запрещено выполнять работы с использованием
цепной пилы или пневматических инструментов, запрещено поднимать
на высоту грузы весом более 15 кг.
t Работать на лестнице разрешается только одному работнику,
нахождение на лестнице одновременно двух и более человек запрещено.
t Не поднимайтесь на строительные леса, если Вам не дали на это указание.
Не меняйте конструкцию строительных лесов и перил. На строительные
леса поднимайтесь только по лестнице.
t Перед началом работ на высоте или над открытым углублением
тщательно осмотрите рабочее место, в частности, полы, перила
и закрытые отверстия. Небрежно закрытые отверстия или непрочно
зафиксированные перила являются коварной ловушкой для работников.
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Любое ранение следует обработать. Поэтому Вы должны знать
местонахождение аптечки на рабочем месте. Если Вы не умеете оказывать
первую помощь в случае более серьезных травм, то Вы должны знать, кто на
рабочем месте сможет её обеспечить и как в случае необходимости вызвать
медицинскую помощь.

В случае получения травмы

Вы обязаны следить за средствами индивидуальной защиты, содержать их
в чистоте, хранить их в соответствии с правилами, но главное пользоваться ими.

t Ваша важная обязанность - пользоваться средствами индивидуальной
защиты на производстве, для краткости называемые «защитные
средства». Не всегда возможно с помощью технической адаптации
рабочих мест и оборудования достичь идеальной защиты работников
от воздействия неблагоприятных влияний, т. е. рисков механического,
химического или биологического характера. в таких случаях необходимо
использовать средства индивидуальной защиты. Если Вы будете
соблюдать правила безопасности технологии и защиты, использовать
средства индивидуальной защиты на производстве, следить за личной
гигиеной, то Вам не надо будет беспокоиться о своем здоровье.
t Работодатель обязан выдать Вам средства индивидуальной защиты,
если нельзя устранить риски или в достаточной степени их ограничить
средствами коллективной защиты или мерами в организации работы.
Если средства индивидуальной защиты перестанут выполнять свою
функцию, например, в результате износа работодатель обязан бесплатно
предоставить Вам новые, причем независимо от установленного срока
службы.
t Средства индивидуальной защиты работодатель определяет на основе
оценки рисков и выделяет их Вам бесплатно.
t Если Вы работаете в среде, в которой одежда или обувь в ходе работы
поддаются чрезвычайному износу или загрязнению, работодатель
выдаст Вам рабочую одежду и обувь в качестве средств индивидуальной
защиты на производстве.
t Работодатель обязан также предоставить Вам моющие, чистящие
и дезинфицирующие средства, исходя из степени загрязнения кожи
и одежды, и тоже бесплатно.

Средства индивидуальной защиты на производстве.

или технологических процедур. Оберегайте себя от травм, используя
средства индивидуальной защиты на производстве. Без них работа
может быть опасной, а о последствиях Вы можете потом сожалеть всю
жизнь.

Профилактика рисков - это все меры, вытекающие из
законодательных и иных нормативных актов в отношении
обеспечения безопасности труда и охраны здоровья, а также
мер работодателя, которые направлены на предотвращение
рисков, их устранение или сведение к минимуму воздействий
тех рисков, которые нельзя устранить. Мы напомним Вам
некоторые из них.
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Не снимайте защитные кожухи оборудования и самовольно не
вмешивайтесь в токоведущие части. в случае сбоя немедленно выключите
станок или оборудование, а о неисправности сообщите начальнику. Помните,

Профилактика этого риска заключается в том, чтобы Вы будете строго
следовать инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию
электрических приборов и оборудования, чистить их только в отключенном
от сети состоянии. Перед каждым использованием устройства выполните
внешний визуальный контроль. Если у Вас нет электротехнической
квалификации, Вы можете только включать и выключать используемые
станки и устройства, но только те, которые не имеют видимых повреждений,
комплектны, а их электрические кабели питания не имеют признаков износа
или повреждения.

Опасность поражения электрическим током

Риски

Если по причине травмы вам выдадут больничный лист о нетрудоспособности
на срок более 3-х дней, работодатель должен оформить акт о получении
травмы. Акт оформляется на специальном бланке, одна копия которого
должна быть предоставлена Вам.

Помните, о каждой производственной травме следует внести запись
в журнал травм. Выясните, где хранится журнал и кто вносит в него записи.
в журнал вносятся даже незначительные травмы, по причине которых не
выдаются больничные листы. Однако, это важно, прежде всего, для Вас на
тот случай, если небольшое ранение может оказаться травмой с последующей
нетрудоспособностью.

Кроме того, Вы должны сообщить о производственной травме другого
работника, если он сам не в состоянии этого сделать, или о травме другого
человека, свидетелем которой Вы были. Вы также должны оказывать
содействие при выяснении причин получения травмы.

О полученной Вами травме следует немедленно сообщить своему
руководителю, если состояние Вашего здоровья это позволяет.
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По своему опыту Вы, конечно, знаете, что падение даже с небольшой
высоты может привести к серьезным травмам. Поэтому перемещайтесь
только по стабильным и безопасным рабочим площадкам. Не становитесь
на столы, стулья и другие неустойчивые предметы. Пользуйтесь только
неповрежденными приставными лестницами, закрепленными надлежащим
образом от соскальзывания, разлома или опрокидывания. Работая на высоте,
носите надлежащим образом закрытую рабочую одежду и подходящую

Риск падения с высоты и в открытые углубления

что с электрическим током могут работать только специалисты. Организм
человека не может быть безнаказанно проводником электричества.
t При использовании электроприборов и устройств, соблюдайте
инструкции по применению. Работайте только с определенными
элементами и самовольно не меняйте настройки элементов безопасности.
t Никогда не пользуйтесь отсыревшими электрическими приборами
и оборудованием, если они не предназначены для такой работы.
t Не занимайтесь ремонтом или любительскими усовершенствованиями,
не работайте на токоведущих частях электрического оборудования, не
прикасайтесь к ним.
t В случае сбоя оборудования немедленно выключите выключатель. Если
устройство подключено к питанию гибкими шнурами, вытащите вилку из
розетки.
t О сбое или необычном явлении следует немедленно сообщить своему
непосредственному руководителю; устройство или оборудование далее
не используйте и обеспечьте, чтобы никто другой не смог использовать
его.
t Строго соблюдайте установленные защитные меры (особенно во влажной,
мокрой, горячей, потенциально взрывоопасной среде и т. д., там где
существует повышенный риск получения травмы, аварии, пожара или
других нежелательных явлений).
t Не приближайтесь к оборванным или поврежденным проводам (или
упавшим на землю), и не прикасайтесь к ним.
t Не нарушайте запрет на проведение работ в охранных зонах линий
электропередачи или вблизи от них.
t Перед перемещением устройства, подключенного к сети гибким кабелем
питания, безопасно отключите его, вынув вилку из розетки (это не
относится к приборам, которые приспособлены для этого назначения
производителем).
t Не допускается, чтобы вентиляционные отверстия электрических
устройств были загрязнены или закрыты.
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Дияконія Євангелічної церкви чеських братів
Телефон:
+420 739 244 857 соціальний працівник (румунська мова)
+420 731 605 857 соціальний працівник (болгарська мова)
+420 739 244 889 (керівник програми)
e-mail: scps@diakonie.cz
web: www.scps.diakonie.cz

„Людина в біді”, громадська організація
Телефон: +420 226 200 400
e-mail: mail@clovekvtisni.cz
web: www.clovekvtisni.cz

„Ла Страда” Чеська Республіка, неурядова організація
СОС /ГАРЯЧА ЛІНІЯ/ та ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК: +420 222 717 171
e-mail: lastrada@strada.cz
web: www.strada.cz

Зі своїми проблемами Ви можете з довірою звертатися до нижче зазначених
неурядових організацій (домовитеся російською, українською та англійською
мовами). Організації допомагають іноземцям у складних життєвих ситуаціях,
зокрема, на роботі (експлуатація, невиплата зарплатні, затримування
особистих документів).

КОНТАКТИ

Початковий інструктаж
з охорони праці
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Наш інструктаж в жодному разі не може замінити роз‘яснень майстра,
спеціаліста з охорони праці або іншого старшого за посадою працівника.
Поставтеся до їх інструктажу з усією серйозністю. Вони хочуть полегшити Вам
початок на робочому місці, щоб Ви могли уникнути помилок у виробничих
процесах, запобігти невірних дій, котрі, зазвичай, призводять до нещасних
випадків і виробничих травм. Саме з цим є пов‘язаний закон, що передбачає
обов‘язок працівника брати участь у інструктажах,
організованих
роботодавцем, які стосуються охорони праці та здоров‘я під час виконання
роботи, включаючи наслідовну перевірку знань.

Кожний працівник, незалежно від того, чи він
є безпосередньо працівником роботодавця, у якого він
працює, або запропонований агентством зайнятості або іншим роботодавцем,
має право на отримання інформації про ризики, пов‘язані з виконанням
роботи, а також про заходи щодо захисту від їх впливу.

Право на отримання інформації

У Чеській Республіці право на забезпечення охорони праці
та здоров‘я гарантовано Трудовим кодексом, котрий разом
з виконавчими розпорядженнями приведено у відповідність
до нормативніх актів Європейского Союзу.

Право на забезпечення охорони праці та здоров‘я

Передусім, ми хочемо привернути увагу до Ваших прав та обов‘язків.

Багато що буде залежати насамперед від Вас. Тому ми хочемо дати Вам
кілька дружніх порад й нагадувань стосовно Вашої роботи та звернути увагу
на найелементарніші правила безпечної поведінки на робочому місці, зокрема
з питань охорони праці та здоров‘я. Деяким з Вас доручать роботу, яку Ви
ще ніколи не робили, а на її виконання немаєте відповідної підготовки. Але
навіть і Вам, хто вже виконував подібну роботу десь у іншому місці, не варто
недооцінювати наші поради. Ми хочемо освіжити у Вашій пам‘яті накопичений
досвід.

Вітаємо Вас на новій роботі. Ми сподіваємося, що Вам у нас сподобається і Ви
будете задоволені. Ваші нові друзі на роботі звичайно допоможуть Вам, щоб
робота Вам приносила задоволення і Ви швидко знайшли своє певне місце
в колективі. Проте ми повинні попередити Вас, враховуючи, що як і в будь-який інший діяльності людини, так і в Вашій роботі, існують певні ризики, котрі
при недотриманні встановлених правил можуть поставити під загрозу Ваше
життя й здоров‘я, або життя й здоров‘я Ваших співробітників.

Початковий інструктаж з охорони праці
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в цьому інструктажі. з іншими конкретними ризиками Вас ознайомлять
безпосередньо на робочому місці, але насамперед Вас ознайомлять, як
протистояти цим ризикам. Ми сподіваємося, що наші поради будуть корисні
і допоможуть Вам успішно подолати перешкоди, доки не втягнетеся у нову
роботу та будете самі себе захищати від зайвого ушкодження здоров‘ю.
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Зрозуміло, що робота, яку Ви будете виконувати на своєму робочому місці,
несе з собою набагато більше різних ризиків, крім тих, про які ми згадали

Працюючи на верстатах, з технічним обладнанням і приладами, можна часто
отримати серйозні травми. Найбільш частою причиною травм є потрапляння
одягу або розпущеного довгого волосся в обертові частини верстата. Травми
кінцівок часто трапляються при видаленні, пошкодженні захисних кожухів або
очищенні працюючого верстату; часто бувають травми, спричинені
фрагментом оброблюваного матеріалу. Частими є травми внаслідок ураження
електричним струмом, зокрема, від пошкоджених кабелів живлення. у зв‘язку
з цим необхідно дотримуватися наступне:
t Перед початком роботи слід уважно ознайомитися з інструкцією
з безпечної експлуатації верстатів або обладнання і строго її дотримуватися.
Якщо Вам будь що неясно, спитайте.
t Про збій або відхилення від нормального стану негайно сповістіть свого
керівника; не працюйте на такому верстаті або обладнанні. Дбайте, щоб
ніхто інший теж ними не користувався. Не беріться роботи самовільно
ремонт або аматорські удосконалення.
t Користуйтеся наказаними засобами індивідуального захисту.
t Дотримуйтесь дисциплінарних вимог до одягу під час роботи поблизу
обертових частин машин (застебнути одяг, застебнути рукава, зняти
ланцюжки, каблучки, довге волосся прибрати під головний убір) заборонено працювати в рукавицях, носити вільний одяг!
t Не знімайте захисні кожухи і не змінюйте налаштування функцій
безпеки, котрі захищають Ваше життя й здоров‘я. Не користуйтеся
верстатами з пошкодженими захисними кожухами або зі знятим захисним
обладнанням.
t Очищення, налагодження, контроль і технічне обслуговування виконуйте
виключно на вимкнених верстатах - обладнанні (якщо інструкція
з експлуатації не передбачає інакше).
t Дотримуйтесь передбачених перерв безпеки.
t Верстати, обладнання, прилади та інструменти утримуйте в чистоті,
інструменти зберігайте тільки на спеціально відведених для них місцях,
не використовуйте пошкоджені прилади та інструменти.
t Дотримуйте порядок на робочому місці. Перед відходом контролюйте
робоче місце.

Робота на верстатах, з технічним обладнанням, приладами та
інструментами

щодо ризиків і безпечному поводженні. Маніпулюючи балонами, завжди
строго виконуйте встановлені правила техніки безпеки.
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А чи знаєте Ви інші обов‘язки, які покладає на Вас Трудовий кодекс з метою
охорони праці та здоров‘я на роботі?
t В міру своїх можливостей Ви зобов‘язані піклуватися про свою власну
безпеку, про своє здоров‘я, про безпеку й здоров‘я фізичних осіб, яких
безпосередньо стосуються Ваші дії або можливі помилки у роботі.
t Тому пам‘ятайте про життя та здоров‘я своїх співпрацівників. Не будьте
байдужими до їх життя та здоров‘я.

Звертайте увагу на несправності, які можуть призвести до травмування
або завдати шкоди здоров‘ю, усувайте їх, про важливіші з них сповістіть
керівників.

Право й обов‘язок брати участь в зазначених вище заходах Ви можете
найкращим чином реалізувати, якщо будете самі дотримуватися встановлених
роботодавцем заходів у сфері охорони праці та виробничого середовища.
До них належать заходи проти падіння з висоти, захист від рухомих частин
верстатів та механізмів, заходи щодо захисту від пилу, шуму, вібрації тощо.

У зв‘язку з цим слід зазначити, що потрібно запобігати таким ситуаціям.
Тому, окрім іншого, Ваш ОБОВ‘ЯЗОК - інформувати свого керівника про
недоліки і неполадки на робочому місці, котрі загрожують, або можуть
безпосередньо завдати серйозної шкоди безпеці та здоров‘ю працівників.
Йдеться про недостатні організаційні заходи, неполадки або пошкодження
технічного обладнання та захисних систем, призначених для їх запобігання.
Правила безпеки створюються на основі людського досвіду, а цей досвід
незрідка є дорого сплачений здоров‘ям і життям. Право та обов‘язок брати
участь у створенні безпечного виробничого середовища, яке не загрожує
здоров‘ю, та у забезпечені охорони здоров‘я на роботі.

Закон Вам надає також ПРАВО ВІДМОВИТИСЯ ВІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ, про
яку Ви обґрунтовано вважаєте, що вона безпосередньо і серйозно ЗАГРОЖУЄ
ВАШОМУ ЖИТТЮ АБО ЗДОРОВ‘Ю або життю і здоров‘ю інших фізичних осіб.
Тому неправомірно розглядати таку відмову як невиконання працівником
своїх обов‘язків.

Право відмовитися від виконання роботи

Знання основних обов‘язків, що випливають з правових та інших
нормативних актів з метою забезпечення безпеки та охорони здоров‘я під час
роботи є дійсно невід‘ємною й постійною частиною кваліфікаційних вимог
до Вас. Основною передумовою для виконання одного з Ваших основних
обов‘язків, а саме - дотримання правових і інших розпоряджень та інструкцій
роботодавця стосовно забезпечення охорони праці та здоров‘я на роботі, є їх
добре знання.
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t Ваш головний обов‘язок - користуватися засобами індивідуального
захисту на виробництві, скорочено «захисні засоби». Не завжди можливо
за допомогою технічної адаптації робочих місць та обладнання досягти
ідеального захисту працівників від несприятливих впливів, тобто від
ризиків механічного, хімічного або біологічного характеру. у таких
випадках необхідно застосувати засоби індивідуального захисту.
Якщо Ви будете дотримуватися правил безпеки технології та охорони,
користовуватися засобими індивідуального захисту на виробництві,

Засоби індивідуального захисту на виробництві.

t
Ви зобов‘язані пройти профілактичні медичні огляди,
обстеження чи зробити щеплення, як це встановлюють
спеціальні правила. Роботодавець не має права припустити
працівника до виконання роботи, якщо його здатності
й медична придатність не відповідають складнощам даної
роботи. Роботодавець не дозволить виконувати роботу
працівникам без щеплень, якщо цього вимагають правила.
t
Невід‘ємною
частиною
Вашої
професійної
кваліфікації є знання правил техніки безпеки, тобто ви повинні пройти
інструктаж з охорони праці та здоров‘я на робочому місці. з цією метою
роботодавець організує інструктаж стосовно ризиків, правових та інших
правил, котрі стосуються впровадження охорони праці, застосування
засобів індивідуального захисту та передбачених робочих або
технологічних процедур. Захищайте себе від травм, використовуючи
засоби індивідуального захисту на виробництві. Без них робота може
бути небезпечною, про наслідки Ви потім жалкуватиме все життя

Медична й професійна придатність для виконання роботи.

За вказівкою уповноваженого керівника Ви зобов‘язані підкоритися
проведенню контролю Вашого стану, метою якого встановити наявність
алкоголю або психотропних речовин. Якщо ви отримаєте травму через
сп‘яніння, а Ваше сп‘яніння було єдиною причиною цієї травми, роботодавець
повністю звільняється від відповідальності за заподіяну шкоду, а таку травму
не буде компенсовано.

t Заборонено вживати алкогольні напої та зловживати іншими
психотропними речовинами на робочих місцях, чи в робочу добу й поза
робочими місцями. Заборонено в такому стані заходити на виробничу
територію роботодавця. Алкогольні напої є частими причинами нещасних
випадків й серйозних травм. Вживати алкогольні напої або закривати очі
на їх вживання іншими під час роботи неприпустимо і безвідповідально.
Алкоголь є ворогом Вашої безпеки на робочому місці.
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У вагончиках та пересувних вагончиках на будівельних майданчиках не
паліть, не користуйтеся недозволеними електроприладами й нагрівачами.
Не складайте на нагрівачі та біля них легкозаймисті речовини, не спіть на них,
якщо це не дозволено виробником. Під час роботи з відкритим полум‘ям майте
завжди в межах досяжності вогнегасник.
t Спитайте, де знаходиться найближчий до Вашого робочого місця
вогнегасник.
t Ознайомтеся з Правилами пожежної тривоги і планом евакуації.
t Недокурки сигарет не кидайте в комунальні відходи, а тільки в призначені
для цього негорючі контейнери.
t Користуватися власними електроприладами на робочому місці
дозволяється тільки за згодою роботодавця.
t Строго дотримуйтесь вказівок роботодавця щодо забезпечення
протипожежної безпеки, зокрема, заборони паління й використання
відкритого вогню.
t Не блокуйте чинність протипожежних дверей (наприклад, заклинюванням),
не залишайте матеріал в місцях знаходження шляхів евакуації.
t Маніпулювати балонами зі зрідженим нафтовим газом (LPG або пропан
бутаном) дозволено тільки після проходження інструктажу роботодавця

При використанні легкозаймистих рідин, наприклад, розчинників, пропиток
й бензину не паліть, не користуйтеся відкритим полум‘ям. Якщо потрібно
долити бензин у бак двигуна ручного механізованого інструменту, спершу
вимкніть його двигун. Перед запуском інструменту, перенесіть його на
безпечну відстань від ємності з горючою рідиною. Залишки горючих рідин
або розчинників не виливайте на відкриті майданчики, не перелийте їх
в непідписані ємності або упаковки від їжі (ємності й упаковки від напоїв).

Ризик отримання опіків, виникнення пожежі

З речовинами, які при неправильному поводженні можуть стати загрозою
здоров‘ю людини, ми стикаємося майже всюди. Проте про своє здоров‘я
Вам не доведеться непокоїтися, якщо Ви будете використовувати засоби
індивідуального захисту, дотримувати встановлены технологічні та робочі
процеси, та, звичайно, дбати про особисту гігієну. Ваш роботодавець на кожну
хімічну речовину або засіб має в розпорядженні паспорт безпеки, який містить
всі відомості, необхідні для запобігання шкоди здоров‘ю. у власних інтересах
прочитайте цей документ.

Ризик вдихання, роз‘їдання, отруєння

хвилин за восьмигодинну зміну) жінки можуть піднімати і переносити
вантажі максимальною вагою 20 кг. При частому підйомі та переносу - 15 кг.
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Дотримуйтесь засади безпечної маніпуляції з матеріалом, а саме, встановлені
обмеження щодо ваги на підйом й перенесення вантажів. Тільки так Ви зможете
уникнути неприємних наслідків такого ризику. Ознайомтеся з вказівками
роботодавця щодо обмеження ваги при роботі з вантажами, з переліком
робіт, які заборонено виконувати робітницям, робітницям до дев‘ятого
місяця вагітності, після пологів, а також робіт, які заборонено виконувати
неповнолітнім. Не переоцінюйте свої сили, особливо перенапруження
шийних і поперекових відділів хребта, включаючи м‘язову систему. Можливе
травмування може надовго або навіть на постійно виключити Вас з робочого
процесу. При зберіганні матеріалу, складеного стопкою, потрібно завжди
забезпечувати стабільність складеного матеріалу, щоб не допустити його
падіння.
t При нерегулярному підйомі й переносу вантажів (тобто протягом 30
хвилин за восьмигодинну зміну) чоловіки можуть піднімати і переносити
вантажі максимальною вагою 50 кг. При частому підйомі та переносу - 30 кг.
t При нерегулярному підйомі й переносу вантажів (тобто протягом 30

Ризик пошкодження скелетно-м‘язової системи

t Під час роботи на драбині, якщо стоїте ногами на висоті понад 5 м,
переконайтеся, що від падіння з висоти Вас завжди оберігають засоби
індивідуального захисту.
t Перебуваючи на сходах, заборонено виконувати роботи з ланцюговою
пилою або пневматичних інструментів; заборонено піднімати на висоту
вантажі вагою більше 15 кг.
t Працювати на драбині дозволяється тільки поодинці, одночасно
знаходитися на драбині двом і більше особам заборонено.
t Не піднімайтеся на будівельні риштування, якщо Вам не дали на це
вказівку. Не міняйте конструкцію будівельних риштувань і перил. На
будівельні риштування піднімайтеся тільки по драбині.
t Перед започаткуванням робіт на висоті або над відкритим заглибленням
ретельно огляньте робоче місце, зокрема, підлоги, перила й закриті
отвори. Недбало закриті отвори або погано зафіксовані перила
є підступною пасткою для працівників.
t До заглиблення спускайтеся тільки по драбині.
t Інструменти й матеріали завжди закріплюйте так, щоб вони не могли
впасти вниз.
t Не перевантажуйте перекриття будівельних риштувань складеним
матеріалом.
t Ніколи не підходьте до неогороджених країв споруд, заглиблень і шахт,
якщо вони не захищені від падіння!
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Якщо унаслідок травми вам видадуть листок про непрацездатність на
більш ніж 3 дні, роботодавець повинен оформити акт про травму. Для цього
заповнюється спеціальний бланк, а одну копію цього акту повинні надати
Вам.

Пам‘ятайте, кожну виробничу травму слід записати до журналу травм.
З‘ясуйте, де зберігається журнал та хто робить до нього записи. у цей журнал
записуються навіть незначні травми, через які не видаються лікарняні
листи. Проте це важливо передусім для Вас на той випадок, якщо невелике
поранення може виявитись травмою з подальшою непрацездатністю.

Окрім того, Ви повинні повідомити про виробничу травму іншого працівника,
якщо він сам не в змозі це зробити, або про травму іншої людини, свідком якої
Ви були. Ви також повинні допомагати у з‘ясуванні причин отримання травми.

Про свою травму Ви повинні негайно повідомити свого керівника, якщо це
дозволяє стан Вашого здоров‘я.

Будь-яке поранення слід оброботи. Тому Ви повинні знати, де на робочому
місці знаходиться аптечка. Якщо Ви не вмієте надавати першу допомогу в разі
більш серйозних травм, потрібно знати того, хто на робочому місці це може
забезпечити та як в разі потреби викликати медичну допомогу.

Якщо станеться травмування

t

t

t

t

стежити за особистою гігієною, Вам не треба буде турбуватися про своє
здоров‘я.
Роботодавець зобов‘язаний видати Вам засоби індивідуального
захисту, якщо не можна усунути ризики або в достатній мірі знизити їх
засобами колективного захисту чи організаційними заходами. Якщо
засоби індивідуального захисту перестануть виконувати свою функцію,
наприклад, в наслідок зношення, роботодавець зобов‘язаний безкоштовно
видати Вам нові, причому незалежно від встановленого терміну їх служби.
Засоби індивідуального захисту роботодавець визначає з урахуванням
оцінки ризиків роботи і видає Вам їх безкоштовно.
Якщо Ви працюєте в середовищі, у якому одяг або взуття під час роботи
підлягають підвищеному зносу або забрудненню, роботодавець
видасть Вам робочий одяг і взуття як засоби індивідуального захисту на
виробництві.
Роботодавець зобов‘язаний також надати Вам миючі, чистячі
і дезинфікуючі засоби з урахуванням міри забруднення шкіри та одягу,
і також безкоштовно. Ви зобов‘язані стежити за засобами індивідуального
захисту, утримувати їх в чистоті, зберігати їх згідно з правилами, але
головне - користуватися ними.

Ризик поразки електричним струмом

Профілактика ризиків - це всі заходи, що випливають
із законодавчих та інших нормативних актів стосовно
забезпечення охорони праці та здоров‘я на виробництві, а також
із заходів роботодавця, які спрямовані на запобігання ризикам,
їх усунення або зведення до мінімуму впливів непереборних
ризиків. Ми нагадаємо Вам про деякі з них.
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Не знімайте захисні кожухи й самовільно не втручайтеся в струмопровідні
частини. у разі збою негайно вимкніть верстат або обладнання, а про
несправності сповістіть керівника. Пам‘ятайте, що з електричним струмом
можуть працювати тільки фахівці. Організм людини не може бути безкарно
провідником електрики.
t Під час роботи з електроприладами та пристроями, дотримуйтесь правил
їх обслуговування. Працюйте тільки з певними елементами, самовільно
не міняйте налаштування елементів безпеки.
t Ніколи не застосовуйте відвологлі електричні прилади чи обладнання,
якщо вони не призначені для такої роботи.
t Не виконуйте ремонт або аматорські удосконалення, не працюйте на
струмопровідних частинах електричного обладнання, не торкайтеся них.
t У разі збою обладнання негайно вимкніть вимикач. Якщо пристрій
підключено до живлення гнучкими шнурами, витягніть штепсель
з розетки.
t Про збій або нетипове явище слід негайно сповістити свого керівника;
пристрій або устаткування далі не використовуйте та забезпечте, щоб
ніхто інший не зміг користуватися ним.
t Строго дотримуйтесь встановлених захисних заходів (особливо
у вологому, мокрому, гарячому, вибухонебезпечному середовищі тощо,
тобто там де існує підвищений ризик отримання травми, аварії, пожежі
або інших небажаних явищ).

Перед кожним використанням пристрою слід провести його зовнішній
візуальний контроль. Якщо у Вас немає електротехнічної кваліфікації, Ви
можете тільки вмикати та вимикати верстати й прилади, проте тільки ті, котрі
не мають видимих ушкоджень, комплектні, а їх електричні кабелі живлення не
мають ознак зношення або пошкодження.

Профілактика цього ризику полягає в тому, щоб Ви чІтко виконували
інструкції з експлуатації та технічного обслуговування електричних
приладів й обладнання, чистили їх тільки в відключеному від мережі стані.

Ризики
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З власного досвіду Ви напевно знаєте, що падіння навіть з невеликої висоти може
спричинити серйозне травмування. Тому ходіть тільки по стабільних та безпечних
робочих платформах. Не ставайте на столи, стільці та інші нестійкі предмети.
Користуйтеся тільки непошкодженими приставними драбинами, закріпленими
належним чином від зісковзування, розлому або перекидання. Якщо працюєте на
висоті, носіть робочий одяг закритий належним чином й придатне міцне робоче
взуття. Якщо Ви встановили, що страждаєте від запаморочення або хвороби, що
може спричинити падіння з висоти, то робота на висоті Вам протипоказана. Ви
зобов‘язані сповістити про це свого керівника й лікаря.
t Робочі місця, які знаходяться на висоті 1,5 м над рівнем навколишнього
простору або під ними є відкритий заглиблений простір, глибина якого
перевищує 1,5 метра, повинні бути захищені від падіння (наприклад,
перила); або Ваш роботодавець зобов‘язаний надати Вам засоби
індивідуального захисту від падіння з висоти і ознайомити Вас з їх
застосуванням. Потрібно захистити від падіння всі робочі місця,
розташовані на будь-якій висоті над водою або речовинами, що в разі
падіння загрожують Вашому житті і здоров‘ю. Відмовляючись працювати
на незахищеному робочому місці на висоті більше 1,5 м, Ви бережете
своє життя і здоров‘я. Таку відмову роботодавець не може розглядати як
порушення робочих обов‘язків
t Для підвищення робочого місця не дозволяється використовувати
нестійкі предмети та предмети, призначені для використання в інших
цілях, наприклад, відра, бочки, стільці, столи тощо.
t Користуючись драбиною або стрем‘янкою, переконайтеся, що вони не
пошкоджені, не хитаються, їх стабільність забезпечена протягом всього
часу роботи.
t По стрем‘янці можете підніматися до висоти не більше 0,5 метрів від її
верхнього кінця, а по звичайній драбині - до висоти 0,8 м від верхнього
кінця. Ніколи не піднімайтеся на останній щабель драбини.

Ризик падіння з висоти та до відкритого заглиблення

t Не наближайтеся до обірваних або пошкоджених дротів (або якщо вони
впали на землю) та не торкайтеся до них.
t Не порушуйте заборону проведення робіт в охоронних зонах ліній
електропостачання або поблизу від них.
t Перед переміщенням пристрою, підключеного до мережі гнучким кабелем
живлення, безпечно вимкніть його, витягнувши штепсель з розетки (це не
відноситься до приладів, що пристосовані для цього виробником).
t Не дозволяється, щоб вентиляційні отвори електричних пристроїв були
забруднені або закриті.
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Diakonia Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego
Telefon:
+420 739 244 857 pracownik socjalny (j. rumuński)
+420 731 605 857 pracownik socjalny (j. bułgarski)
+420 739 244 889 (kierownik programu)
e-mail: scps@diakonie.cz
Internet: www.scps.diakonie.cz

Člověk v tísni, o. p. s.
Telefon: +420 226 200 400
e-mail: mail@clovekvtisni.cz
web: www.clovekvtisni.cz

La Strada Česká republika, o. p. s.
SOS i INFOLINIA: +420 222 717 171
e-mail: lastrada@strada.cz
strona www: www.strada.cz

Ze swoimi problemami możecie zwrócić się do poniżej wymienionych, godnych
zaufania organizacji pozarządowych (komunikacja po rosyjsku,, ukraińsku, angielsku). Organizacje te pomagają obcokrajowcom w trudnych sytuacjach życiowych,
również w problemach związanych z życiem zawodowym (wykorzystywanie,
niewypłacone wynagrodzenie, przetrzymywanie dokumentów osobistych).

KONTAKTY

Podstawowa instrukcja BHP
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Nasza instrukcja w żadnym wypadku nie może zastąpić wskazówek mistrza,
technika BHP lub innego przełożonego. Dlatego nie należy lekceważyć ich zaleceń.
Chcą w ten sposób ułatwić Państwu wdrożenie się do pracy, tak abyście nie popełnili błędów w procedurach służbowych i postępowali właściwie, bowiem w przeciwnym razie zazwyczaj prowadzi to do wypadków i obrażeń przy pracy. Wiąże się
z tym również przewidziany ustawowo obowiązek pracownika do odbycia szkoleń
organizowanych przez pracodawcę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
konieczność zaliczenia sprawdzianu z wiedzy na ten temat.

Każdy pracownik, bez względu na to, czy jest bezpośrednio
zatrudniony przez pracodawcę, u którego wykonuje pracę, czy
też został oddelegowany przez agencję pracy lub innego pracodawcę, ma prawo
do informacji o ryzyku związanym z jego pracą oraz informacji o środkach ochrony
przed tym ryzykiem.

Prawo do informacji

W Czechach prawo do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny
pracy gwarantuje kodeks pracy, który wraz z przepisami wykonawczymi został zharmonizowany z dyrektywami Unii Europejskiej.

Prawo do zagwarantowania bezpieczeństwa i higieny pracy

Część z Was zostanie przydzielona do wcześniej niewykonywanych przez siebie
zadań, do których nie mają odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Ci
z Was, którzy wykonywali podobny rodzaj pracy gdzie indziej, również nie powinni lekceważyć naszych uwag. Będzie to dobra okazja, by odświeżyć sobie zdobyte wcześniej doświadczenie. Na początku przypomnijmy, jakie są Wasze prawa
i obowiązki.

Wiele będzie zależeć przede wszystkim od Was. Dlatego pragniemy udzielić
Wam kilku życzliwych rad i uwag odnośnie Waszej pracy oraz przypomnieć podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w miejscu pracy, zwłaszcza jeżeli chodzi
o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Witamy w nowej pracy. Mamy nadzieję, że spodoba Wam się u nas i że będą
Państwo zadowoleni. Wasi nowi znajomi z pracy z pewnością chętnie Wam pomogą, tak abyście w krótkim czasie zaczęli czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy
i znaleźli swoje trwałe miejsce w zespole. Jednak przypominamy, że w pracy, tak
jak w każdej wykonywanej przez człowieka czynności, istnieją pewne ryzyka, które
w przypadku nieprzestrzegania określonych zasad mogą stanowić zagrożenie dla
Waszego zdrowia i życia lub dla zdrowia Waszych współpracowników.

Podstawowa instrukcja BHP
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Mamy nadzieję, że nasze porady będą dla Was przydatne i pomogą Wam radzić
sobie z trudnościami podczas wdrażania się w procesy robocze, chroniąc Was przed niepotrzebnym uszczerbkiem na zdrowiu.
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Oczywiście podczas wykonywania pracy w danym miejscu istnieje dużo więcej zagrożeń niż te, które wskazaliśmy w niniejszej instrukcji. Z innymi konkretnymi rodzajami ryzyka zapoznacie się już na stanowisku roboczym, gdzie również
dowiecie się, jak postępować w obliczu danego zagrożenia.

Często podczas pracy z użyciem maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego dochodzi do poważnych obrażeń. Najczęstszą przyczyną wypadków jest zaklinowanie się odzieży lub rozpuszczonych długich włosów w obrotowych częściach maszyny. Do częstych obrażeń kończyn dochodzi podczas usuwania lub uszkodzenia
osłon lub podczas czyszczenia maszyny w pełnym biegu, częste są zranienia przez
odłamki z obrabianego materiału. Nierzadko następują również obrażenia prądem
elektrycznym, zwłaszcza w przypadku uszkodzenia kabli zasilania. Dlatego należy
przestrzegać przede wszystkim następujących zasad:
t Przed rozpoczęciem pracy należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją bezpiecznej obsługi maszyny lub sprzętu, a następnie konsekwentnie jej przestrzegać. Jeśli czegoś nie wiecie, pytajcie.
t Należy niezwłocznie poinformować przełożonego o awarii lub nietypowym
zjawisku, przestać korzystać z maszyny lub sprzętu i zadbać, by nikt inny
nie mógł go używać. Nie wolno we własnym zakresie niczego naprawiać ani
po amatorsku ulepszać.
t Należy stosować ustalone środki ochrony indywidualnej.
t Należy przestrzegać właściwego ubioru dla obsługi maszyn tocznych (zapięta
odzież, przylegające rękawy, zdjęte łańcuszki, pierścionki, długie włosy pod
czepkiem) - zakaz pracy w rękawicach i luźnej odzieży.
t Nie należy wyrzucać osłon zabezpieczających ani zmieniać ustawienia elementów zabezpieczających, chronią Wasze życie i zdrowie. Nie należy używać maszyn z uszkodzoną osłoną zabezpieczającą lub wycofanych sprzętów
ochronnych.
t Czyszczenie, kalibrację, kontrolę i serwis należy przeprowadzać wyłącznie
podczas postoju maszyny - urządzenia (o ile instrukcja obsługi nie przewiduje inaczej).
t Należy przestrzegać ustalonych przerw technicznych.
t Maszyny, urządzenia, przyrządy i narzędzia muszą być czyste, narzędzia należy przechowywać wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach, nie należy używać uszkodzonych przyrządów i narzędzi.
t Należy dbać o porządek w miejscu pracy, co należy sprawdzić przed opuszczeniem swojego stanowiska.

Praca z maszynami, urządzeniami technicznymi, sprzętem i narzędziami

ornikami. Podczas ich przemieszczania należy zawsze surowo przestrzegać
ustalonych instrukcji bezpieczeństwa.
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Czy wiecie, jakie inne obowiązki nakłada na pracowników kodeks pracy w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy?
t W miarę własnych możliwości należy dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie
oraz o bezpieczeństwo i zdrowie osób fizycznych, których bezpośrednio dotyczą czynności podejmowane lub zaniedbane przez Was w trakcie pracy. Dlatego należy zawsze pamiętać o zdrowiu i życiu zwłaszcza swoich współpracowników. Ich życie i zdrowie nie może być Wam obojętne.
t Nie wolno spożywać napojów alkoholowych ani nadużywać innych substan-

Swoje prawo i obowiązek do współodpowiedzialności za powyższe okoliczności można realizować przez przestrzeganie procedur określonych i zatwierdzonych
przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa pracy i środowiska pracy. Chodzi
na przykład o procedury zapobiegające upadkom z wysokości, procedury zabezpieczające przed ruchomymi częściami maszyn, chroniące przed pyłem, hałasem
i drganiami itp. Należy zwracać uwagę na usterki, które mogłyby prowadzić
do wypadków lub uszczerbku na zdrowiu i usuwać je, w poważniejszych przypadkach należy zwrócić na nie uwagę przełożonym

W związku z tym przypominamy, iż takim sytuacjom należy zapobiegać. Dlatego m.in. pracownicy mają OBOWIĄZEK poinformować swojego przełożonego
o brakach i usterkach w miejscu pracy, zagrażających lub bezpośrednio i w poważny sposób mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników. Chodzi
tu na przykład o niewystarczające rozwiązania organizacyjne, usterki lub awarie
urządzeń technicznych i systemów bezpieczeństwa mających im zapobiegać. Przepisy bezpieczeństwa powstają na podstawie ludzkich doświadczeń, zdobytych
często za wysoką cenę utraty zdrowia i życia. Prawo i obowiązek współtworzenia
środowiska pracy niezagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu oraz zagwarantowania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z ustawą pracownik ma również PRAWO, BY ODMÓWIĆ WYKONYWANIA PRACY, co do której ma podstawy, by podejrzewać, iż w bezpośredni i poważny sposób ZAGRAŻA JEGO ŻYCIU LUB ZDROWIU lub życiu i zdrowiu innych osób
fizycznych. Dlatego uznanie takiej odmowy za niewywiązywanie się z obowiązków
przez pracownika jest niezgodne z prawem.

Prawo do odmowy wykonywania pracy

Znajomość podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa i innych regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi bowiem nieodłączny i trwały element wymagań kwalifikacyjnych pracownika. Główny warunek, umożliwiający wykonywanie jednego z Waszych podstawowych obowiązków,
a mianowicie przestrzeganie przepisów prawa i innych regulacji oraz instrukcji pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to ich dobra znajomość.
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t Waszym ważnym obowiązkiem jest stosowanie środków ochrony indywidualnej w pracy, w skrócie „środków ochrony indywidualnej”. Nie zawsze techniczne rozwiązania w zakładzie pracy i dostępny sprzęt mogą zapewnić idealną ochronę pracownikom przed działaniem niekorzystnych czynników, czyli
przed zagrożeniami o charakterze mechanicznym, chemicznym lub biologicznym. Wówczas należy korzystać ze środków ochrony indywidualnej. Przestrzegając procesów technologicznych i przepisów bezpieczeństwa, stosując środki ochrony indywidualnej w miejscu pracy oraz dbając o higienę osobistą, nie
trzeba bać się o własne zdrowie.

Środki ochrony indywidualnej

t
Waszym obowiązkiem jest poddać się profilaktycznym
badaniom lekarskim, kontroli lub szczepieniom wymaganym
na mocy szczególnych przepisów prawa. Pracodawca nie
może pozwolić na to, aby pracownik wykonywał prace, które
nie odpowiadają jego umiejętnościom lub są nieodpowiednie
do jego stanu zdrowia. Nie mogą tolerować pracy pracowników, którzy nie zostali szczepieni, pomimo że przewidują to
przepisy.
t Nieodłączny element kwalifikacji zawodowych stanowi również znajomość
przepisów bezpieczeństwa, co oznacza konieczność odbycia szkolenia z zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu pracodawca organizuje szkolenia
na temat ryzyka, przepisów prawa i innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, stosowania środków ochrony osobistej i ustalonych procedur
służbowych lub technologicznych. Stosując środki ochrony indywidualnej
chronicie się przed urazami. Bez nich praca może być niebezpieczna, a skutki mogą być odczuwalne przez resztę życia.

Kwaliﬁkacje i zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy.

Na żądanie upoważnionego do tego pracownika na stanowisku kierowniczym
należy poddać się badaniu na obecność alkoholu lub innych substancji odurzających w organizmie. W razie urazu wskutek odurzenia alkoholowego, kiedy
odurzenie alkoholowe było wyłączną przyczyną Państwa wypadku, pracodawca
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody, a za dany
uraz nie zostanie wypłacone odszkodowanie.

cji odurzających w zakładzie pracy pracodawcy, a w godzinach pracy również
poza zakładem, nie wolno wkraczać pod ich wpływem na teren zakładu pracodawcy. Napoje alkoholowe to częsta przyczyna wypadków i poważnych urazów. Spożywanie napojów alkoholowych lub tolerowanie ich spożywania w
czasie pracy jest niedopuszczalne i nieodpowiedzialne. Alkohol to wróg Waszego bezpieczeństwa w pracy.
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W kontenerach i kontenerach przenośnych na zapleczu budowy nie należy palić papierosów oraz używać niedozwolonych urządzeń elektrycznych i grzejników.
Nie należy odkładać na grzejniki ani w ich pobliże substancji palnych oraz nie należy na nich spać, o ile nie zezwala na to producent. Używając otwartego ognia
należy mieć zawsze pod ręką gaśnicę.
t Należy dowiedzieć się, gdzie w danym miejscu pracy znajduje się najbliższa
gaśnica.
t Należy zapoznać się z przeciwpożarowymi instrukcjami ratunkowymi oraz
planem ewakuacyjnym.
t Niedopałków papierosów nie wolno wyrzucać do koszy na śmieci komunalne,
ale wyłącznie do niepalnych przeznaczonych do tego naczyń.
t Własnych urządzeń elektrycznych można używać w miejscu pracy wyłącznie
za zgodą pracodawcy.
t Należy konsekwentnie przestrzegać instrukcji pracodawcy dotyczących
ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zakazu palenia papierosów i korzystania z otwartego ognia.
t Nie należy blokować drzwi przeciwpożarowych (np. zaklinować ich), nie należy składować materiałów w przechodnich trasach dróg ewakuacyjnych.
t Zbiorniki ciśnieniowe zawierające ciekły gaz ziemny (LPG lub również tzw.
propan-butan) mogą przemieszczać wyłącznie osoby przeszkolone przez pracodawcę w zakresie zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z tego typu zbi-

Używając cieczy łatwopalnych, np. rozpuszczalników, substancji gruntujących
i benzyny nie należy palić papierosów ani używać otwartego płomienia. Dolewając benzyny do zbiornika silnika ręcznych narzędzi mechanicznych należy najpierw
wyłączyć silnik. Przed uruchomieniem należy przenieść narzędzia na bezpieczną
odległość od zbiornika z palną cieczą. Resztki łatwopalnych cieczy lub rozpuszczalnika nie należy wylewać w dowolnym dostępnym miejscu ani nie należy przelewać
ich do nieoznakowanych zbiorników czy opakowań spożywczych (naczynia i opakowania do napojów).

Ryzyko oparzeń, wybuchu pożaru

Niemal wszędzie można natknąć się na substancje, które mogą być groźne dla
ludzkiego zdrowia, jeżeli nie postępuje się z nimi w odpowiednio fachowy sposób.
Nie trzeba obawiać się o swoje zdrowie, jeżeli stosuje się środki ochrony indywidualnej, przestrzega procesów technologicznych i roboczych oraz oczywiście dba
się o higienę osobistą. Pracodawca ma do swojej dyspozycji karty charakterystyki dla każdej substancji lub preparatu chemicznego, w których podano wszystkie
niezbędne informacje, istotne dla zapobiegania uszczerbkom na zdrowiu. Dla
własnego dobra należy zapoznać się z tym dokumentem.

Ryzyko wdychania, poparzenia kwasem, zatrucia
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Należy zapoznać się z instrukcjami pracodawcy dla limitów wagi przenoszonych
ciężarów oraz robót zabronionych pracownicom i pracownicom do dziewięciu miesięcy po porodzie, a także robót zabronionych dla niepełnoletnich. Należy mierzyć
siły na zamiary, zwłaszcza nie należy nadwerężać kręgosłupa szyjnego i biodrowego, ani układu mięśniowego. Ewentualne zranienie może długotrwale lub na zawsze wykluczyć Was z pracy. Przenosząc materiały na górę należy zawsze zadbać, by
były one odpowiednio zabezpieczone i nie dochodziło do ich obsuwania.
t Mężczyźni mogą sporadycznie (tj. do 30 minut w ciągu ośmiogodzinnej zmiany) podnosić i przenosić ciężary o wadze nie przekraczającej 50 kg. W przypadku częstego podnoszenia i przenoszenia - 30 kg.
t Kobiety mogą sporadycznie (tj. do 30 minut w ciągu ośmiogodzinnej zmiany)
podnosić i przenosić ciężary o wadze nie przekraczającej 20 kg. W przypadku
częstego podnoszenia i przenoszenia - 15 kg.

Należy przestrzegać zasad bezpiecznego przemieszczania materiałów, zwłaszcza jeżeli chodzi o limity podnoszenia i przenoszenia ciężarów. Tylko w ten sposób
można uniknąć nieprzyjemnych skutków tego ryzyka.

Ryzyko uszkodzenia układu mięśniowego i kostnego

t
t
t
t

t

t

t

t

t

nie przekraczającej 0,8 metra poniżej jej szczytu. Nigdy nie należy wchodzić
na ostatni szczebel drabiny.
Pracując na drabinie, kiedy Wasze stopy znajdują się na wysokości powyżej
5 m, należy zawsze zabezpieczyć się przed upadkiem z wysokości z użyciem
środków ochrony indywidualnej.
Na drabinie nie wolno wykonywać prac z użyciem pił łańcuchowych i narzędzi
pneumatycznych, nie wolno wnosić na nie ciężarów przekraczających masę
15 kg.
Na drabinie każdy pracuje sam, nie mogą znajdować się na niej jednocześnie
dwie osoby lub więcej.
Nie wolno wchodzić na rusztowanie bez wyraźnego polecenia. Nie wolno
modyfikować konstrukcji rusztowania ani balustrad. Na rusztowanie należy
wchodzić wyłącznie po drabinie.
Przed rozpoczęciem prac na wysokości lub nad otwartą przestrzenią należy
uważnie obejrzeć stanowisko pracy, w szczególności podłogi, balustrady
i przykryte otwory. Niedbało przykryte otwory lub źle przymocowana balustrada to zdradliwe pułapki zastawione na współpracowników.
Do wykopów należy wchodzić wyłącznie po drabinie.
Narzędzia i materiały należy zawsze zabezpieczyć tak, aby nie mogły spaść.
Nie należy przeciążać podłogi rusztowania składowanymi tam materiałami.
Nigdy nie należy zbliżać się do otwartych krawędzi budów, wykopów i szybów, jeżeli nie są zabezpieczone przed upadkiem!
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Jeżeli z powodu urazu pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie na dłużej niż 3
dni, pracodawca ma obowiązek spisać protokół z wypadku. Protokół należy sporządzić na specjalnym formularzu. Jeden egzemplarz protokołu musi zostać przekazany do dyspozycji pracownika.

Pamiętajcie, że każdy wypadek przy pracy należy wpisać do rejestru wypadków. Należy dowiedzieć się, gdzie jest przechowywany i kto prowadzi w nim ewidencję. Do rejestru wpisywane są również drobne wypadki, które nie wiązały się ze
zwolnieniem lekarskim. Jest to istotne przede wszystkim dla Was, gdyby na przykład drobne zranienie zmieniło się w uraz wymagający zwolnienia lekarskiego.

Należy również zgłosić wypadek innego pracownika, jeżeli sam nie jest w stanie
tego zrobić, ewentualnie wypadek innej osoby fizycznej, którego byliście świadkiem. Macie również obowiązek pomóc w ustaleniu przyczyn wypadku.

Wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, o ile pozwala
Wam na to stan zdrowia.

Każde zranienie należy zaopatrzyć. Dlatego trzeba wiedzieć, gdzie w zakładzie
znajduje się apteczka. Jeżeli ktoś nie umie udzielić pierwszej pomocy w poważniejszych przypadkach, powinien wiedzieć, kto w zakładzie będzie w stanie to zrobić,
a także w razie potrzeby - wezwać pomoc lekarską.

Co robić w razie wypadku

Waszym obowiązkiem jest dbanie o środki ochrony indywidualnej, o ich czystość i przechowywanie zgodnie z instrukcją, a przede wszystkim - ich używanie.

t Środki ochrony indywidualnej przydziela pracownikom pracodawca, jeśli danego ryzyka nie można usunąć lub wystarczająco ograniczyć z użyciem
środków ochrony zbiorowej lub zmieniając organizację pracy. Jeżeli środki
ochrony indywidualnej przestaną spełniać swoją funkcję, np. z powodu zużycia, pracodawca bezpłatnie przekaże pracownikowi nowe środki, bez względu
na ich tzw. żywotność.
t Środki ochrony indywidualnej pracodawca dobiera na podstawie analizy ryzyka i udostępnia je pracownikom bezpłatnie.
t Osoby pracujące w środowisku, gdzie odzież lub obuwie szczególnie się zużywa lub brudzi podczas pracy, otrzymują od pracodawcy odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej.
t Obowiązkiem pracodawcy jest również zagwarantowanie bezpłatnych środków myjących, czyszczących i dezynfekujących pracownikom na podstawie
stopnia zanieczyszczenia skóry i odzieży.

Ryzyko zranienia przez prąd elektryczny

Zapobieganie ryzyku oznacza wszelkie rozwiązania wynikające
z przepisów prawa i innych regulacji, mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki podejmowane
przez pracodawcę, mające zapobiegać ryzyku, eliminować je lub
minimalizować skutki ryzyka niemożliwego do wyeliminowania.
Zwracamy uwagę na niektóre zagrożenia.
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Nie wolno zdejmować obudowy ani samowolnie ingerować w elementy pod
napięciem. W razie awarii należy natychmiast wyłączyć maszynę lub urządzenie
i zgłosić usterkę przełożonemu. Należy pamiętać, że tylko specjaliści mogą pracować z prądem elektrycznym. Ludzki organizm nie może bez uszczerbku przewodzić elektryczności.
t Korzystając z urządzeń i sprzętów elektrycznych należy przestrzegać instrukcji obsługi. Należy sterować wyłącznie wskazanymi elementami i nie wolno
samowolnie zmieniać ustawienia elementów zabezpieczających.
t Nie wolno korzystać z zawilgoconych urządzeń i sprzętów elektrycznych, jeżeli nie są przeznaczone do pracy w takich warunkach.
t Nie wolno dokonywać żadnych napraw ani amatorskich ulepszeń, nie wolno
pracować na elementach sprzętu elektrycznego pod zasilaniem ani ich dotykać.
t W razie awarii należy natychmiast wyłączyć wyłącznik, w przypadku sprzętów
podłączonych ruchomymi kablami zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
t Należy niezwłocznie poinformować przełożonego o awarii lub nietypowym
zjawisku, przestać korzystać z urządzenia lub sprzętu i zadbać, by nikt inny go
nie używał.
t Należy bezwzględnie przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa (zwłaszcza w środowisku wilgotnym, mokrym, gorącym, grożącym wybuchem itp.,
gdzie istnieje większe ryzyko wypadku, awarii pożaru lub innych niepożądanych zdarzeń).

Przed każdym użyciem należy dokonać zewnętrznej kontroli wizualnej urządzenia. Osoby bez kwalifikacji elektrotechnicznych mogą jedynie włączać i wyłączać
używane maszyny i urządzenia. I to tylko wtedy, kiedy nie mają widocznych uszkodzeń, są kompletne, a ich kabel zasilania nie ma śladów zużycia ani uszkodzeń.

Zapobieganie temu ryzyku polega na konsekwentnym przestrzeganiu instrukcji
obsługi i konserwacji urządzeń i sprzętów elektrycznych, oraz czyszczeniu ich
wyłącznie po odłączeniu od sieci elektrycznej.

Ryzyka
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Z pewnością z doświadczenia wiecie, że upadek, nawet z niewielkiej wysokości,
może zakończyć się poważnymi obrażeniami. Dlatego należy poruszać się jedynie
po stabilnych i zabezpieczonych płaszczyznach roboczych. Nie należy wchodzić
na stoły, krzesła ani inne chwiejne przedmioty. Należy korzystać jedynie z nieuszkodzonych drabin, odpowiednio zabezpieczonych np. przed poślizgnięciem,
złamaniem lub wywróceniem. Pracując na wysokościach należy mieć na sobie
właściwie zapięty strój roboczy i właściwe, sztywne obuwie robocze. Osoby, które
stwierdzą, iż cierpią na zawroty głowy lub choroby, które mogłyby doprowadzić
do upadku z wysokości, nie mogą pracować na wysokości i muszą zawiadomić
o tym swojego przełożonego i lekarza.
t Stanowisko robocze położone na wysokości 1,5 m ponad podłożem lub takie,
gdzie otwarta przestrzeń pod nim przekracza 1,5 m, należy zabezpieczyć przed upadkiem (np. montując barierkę) lub pracodawca musi przekazać pracownikom środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości i zapoznać ich ze sposobem ich użycia. Wszystkie stanowiska robocze znajdujące
się na dowolnej wysokości nad wodą lub substancjami zagrażającymi w razie
upadku życiu i zdrowiu, również wymagają zabezpieczenia przed upadkiem.
Odmawiając pracy na niezabezpieczonym stanowisku roboczym na wysokości powyżej 1,5 m chronicie swoje życie i zdrowie. Odmowa ta nie może
być uznana przez pracodawcę za naruszenie obowiązków służbowych.
t Do podwyższania stanowiska pracy nie wolno używać niestabilnych przedmiotów i przedmiotów o innym przeznaczeniu, np. wiader, beczek, krzeseł,
stołów, itp.
t Korzystając z drabiny jedno lub dwustronnej należy sprawdzić, czy nie jest
uszkodzona, poluzowana oraz że jest ustabilizowana przez cały okres wykonywania danej pracy.
t Na podwójną drabinę można wejść do wysokości nie przekraczającej 0,5 metra poniżej jej szczytu. Na drabinę pojedynczą można wejść do wysokości

Ryzyko upadku z wysokości i w otwartą przestrzeń

t Nie należy zbliżać się do przerwanych lub uszkodzonych przewodów (ani
przewodów, które spadły na ziemię), nie wolno ich dotykać.
t Należy przestrzegać zakazu pracy w strefach ochronnych instalacji elektrycznej i w ich pobliżu.
t Przed przesunięciem urządzenia przyłączonego ruchomym przewodem zasilania należy odłączyć urządzenie w bezpieczny sposób, wyciągając wtyczkę
z gniazdka (nie dotyczy to urządzeń, przystosowanych do tego przez producenta).
t Wywietrzniki sprzętów elektrycznych nie powinny być zakurzone ani przykryte.
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Diakonie Českobratrské církve evangelické
Телефон:
+420 739 244 857 социален служител (румънски език)
+420 731 605 857 социален служител (български език)
+420 739 244 889 (ръководител на програмата)
имейл: scps@diakonie.cz
уеб: www.scps.diakonie.cz

Člověk v tísni, o. p. s.
Телефон: +420 226 200 400
имейл: mail@clovekvtisni.cz
уеб: www.clovekvtisni.cz

La Strada Česká republika, o. p. s.
SOS и ИНФОРМАЦИОННА ЛИНИЯ: +420 222 717 171
имейл: lastrada@strada.cz
уеб: www.strada.cz

Със своите проблеми можете да се обърнете с доверие към изредените
по-долу неправителствени организации (можете да се договорите на
руски, украински и английски). Тези организации се занимават с помагане
на чужденци в тягостни условия на живот и от гледна точка на трудови
отношения (експлоатиране, неизплащане на възнаграждение, задържане на
лични документи).

КОНТАКТИ

Начален инструктаж
по безопасност на труда
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В никакъв случай нашия инструктаж не може да замени разясненията на
началника, техника по безопасност или друг ведущ служител. Затова внимателно
слушайте техния инструктаж. Те искат да Ви улеснят запознаването с новото
работно място, да Ви защитят от грешки в работните процеси и неправилни
действия, които обикновено причиняват произшествия и трудови злополуки.
с това е свързано и законното задължение на работника да присъства на
обученията организирани от работодателя за безопасността и охраната на
здравето при работа и да участва при проверката на своите знания.

Всеки работник без оглед на това, дали е пряк служител на
работодателя при когото работи или е бил разпределен от агенция по труда или
от друг работодател, има право на информираност за рисковете на неговата
работа и на информация за мерките взети за охрана от техните въздействия.

Право на информираност

В Чехия правото на осигуряване на безопасна работа
и охрана на здравето е гарантирано в кодекса на труда,
който заедно с регламентите за прилагане е съгласуван
с директивите на Европейския съюз.

Право на осигуряване на безопасна работа и охрана на
здравето.

Първо искаме да Ви запознаем с вашите права и задължения.

Някои от Вас ще бъдат назначени на работа, която не са изпълнявали досега,
за която нямат професионална подготовка. Вие, които вече сте изпълнявали
подобни дейности другаде, не подценявайте нашите забележки. Искаме да
опресним Вашата памет за придобития опит.

Така, че много ще зависи от Вас самите. Затова бихме искали да Ви дадем
няколко приятелски съвета и забележки за Вашата работа и да обърнем Вашето
внимание към най-основните правила за безопасно държание на работното
място и предимно от гледна точка на безопасността на труда и охрана на здравето.

Приветстваме Ви на новата работа. Надяваме се, че при нас ще Ви хареса и че
ще бъдете удовлетворени. Вашите нови приятели на работното място с радост
ще Ви помогнат да намерите бързо удовлетворение от изпълняваната работа
и своето стабилно място в колектива. Но трябва да Ви предупредим, че както
във всяка друга човешка дейност, така и при Вашата работа има определени
рискове, които при неспазване на определените правила могат да застрашат
вашия живот и здраве или живота и здравето на Вашите колеги.

Начален инструктаж по безопасност на труда
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Вярваме, че нашите съвети ще Ви бъдат от полза и че ще Ви помогнат
успешно да преодолеете първоначалния период и че ще се пазите от излишни
наранявания.

Със сигурност при работата, която ще осъществявате на Вашето работно
място, има много повече рискове, отколкото описваме в тази инструкция.
с конкретните рискове ще бъдете запознати непосредствено на работното
място и главно ще бъдете запознати как да предотвратите тези рискове.
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При работа с машини, технически съоръжения и устройства, често стават
сериозни наранявания. Най-честата причина за злополуки е закачане на
свободно облекло или свободно разпусната дълга коса за въртящите се части
на машината. Чести са и наранявания на крайниците при отстраняване или
повреждане на предпазни капаци или при почистване на работещи машини,
наранявания причинени от отчупена част от обработвания материал. Също
така чести са наранявания от електрически ток и главно от повредени
захранващи кабели. Затова трябва да спазвате строго:
t Преди започване на работата, подробно се запознайте с инструкцията
за безопасна експлоатация на машината или съоръжението и строго
я спазвайте. в случай, че нещо не Ви е ясно, питайте.
t За дефект или необичайно явление, незабавно информирайте своя
началник, спрете да работите машината или съоръжението и го осигурете
така, че и друг да не може да работи на него. Сами не ремонтирайте и не
правете аматьорски подобрения.
t Използвайте определените лични предпазни работни средства.
t Спазвайте правилата за облекло при работа на въртящи се машини
(закопчано облекло и изпънати ръкави, свалени верижки, пръстени,
дълга коса в шапка) – забранено е да се работи с ръкавици и свободно
облекло!
t Не блокирайте предпазни капаци и не променяйте настройката на
предпазните елементи, те пазят Вашия живот и здраве. Не използвайте
машини с повредени предпазни капаци или с блокирани предпазни
средства.
t Почистване, настройка, проверка и поддръжка осъществявайте
единствено при изключена машина - съоръжение (в случай, че
инструкцията за експлоатация не определя друго).
t Спазвайте определените предохранителни паузи.
t Поддържайте
чисти
машините,
съоръженията,
устройствата
и инструментите. Инструментите поставяйте единствено на определените
за това места, не използвайте повредени устройства и инструменти.
t Поддържайте ред на работното място, преди тръгване го проверете.

Работа с машини, технически съоръжения, устройства и инструменти

t Не блокирайте действието на противопожарните врати (напр. подпиране
с клин), не поставяйте материал на проходимите евакуационни трасета.
t С бутилки с втечнен газ (LPG или пропан-бутан) можете да манипулирате
единствено в случай, че работодателят Ви е обучил за рисковете
и безопасната манипулация с тях. При манипулация винаги строго
спазвайте указанията за безопасност.

3

Знаете ли и останалите задължения, които нарежда кодекса на труда
в интерес на безопасността и охраната на здравето при работа?
t Длъжни сте в рамките на Вашите възможности да се грижите за своята
безопасност, здраве и за безопасността и здравето на физическите лица,
които са в непосредствено отношение с вашето поведение, работа или

Внимавайте за дефекти, които биха могли да причинят злополука
или да навредят на здравето, отстранявайте ги, а за по-важни такива
информирайте началниците.

Правото и задължението да участвате при споменатите дейности можете да
осъществите най-добре като сами изпълнявате определените от работодателя
мерки в областта на безопасността на труда и работната среда. Това са
например мерки срещу падане от височина, защита от движещи се части на
машини, мерки срещу запрашеност, шум, вибрации и др.

Право и задължение е да участвате при създаването на безопасна работна
среда и осигуряването на безопасност и охрана на здравето при работа.

Във връзка с това Ви предупреждаваме, че такива ситуации трябва да се
предотвратяват. Затова и имате също така ЗАДЪЛЖЕНИЕ да информирате
Вашия началник за недостатъци и дефекти на работното място, които
застрашават или биха могли непосредствено и сериозно да застрашат
безопасността и здравето на работниците. Това могат например да бъдат
недостатъчни организационни мерки, дефекти или повреди на техническите
съоръжения и защитните системи предназначени за тяхното ограничаване.
Наредбите за безопасност възникват на базата на опита на хората и то опит,
който в много случаи е струвал здравето и живота на хора.

Закона Ви дава също ПРАВО ДА ОТКАЖЕТЕ ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА РАБОТА,
за която имате основания, че непосредствено и сериозно ЗАСТРАШАВА
ВАШИЯ ЖИВОТ ИЛИ ЗДРАВЕ или живота или здравето на други физически
лица. Затова е незаконно да се разглежда такъв отказ като неизпълняване на
задълженията на работника.

Право да откажете работа

Познаването на основните задължения съгласно законните и други
наредби за осигуряване на безопасност и охрана на здравето при работа,
е неделима и постоянна част на Вашите квалификационни изисквания. Главна
предпоставка за това, да можете да изпълнявате Вашите основни задължения,
а това е да спазвате законните и други наредби и указания от работодателя
за осигуряване на безопасността и охраната на здравето при работа, е да ги
познавате добре.
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t Ваше отговорно задължение е да използвате лични предпазни
работни средства, съкратено наричани „предпазни средства“. Не винаги
е възможно чрез техническо решение на работните места да се постигне
съвършена защита на работниците от влиянието на неблагоприятни
влияния, т.е. срещу рискове от механически, химически или биологичен

Лични предпазни работни средства.

t
Ваше задължение е да се подложите на профилактични
лекарски прегледи, изследвания или ваксини определени
от специални законни наредби. Работодателят не може
да позволи на работниците да изпълняват дейности,
чиито изисквания не отговарят на професионалната им
и медицинска квалификация.
t
Неделима
част
на
Вашата
професионална
квалификация е също така познаването на инструкциите за безопасност,
което означава, че трябва да бъдете обучени за принципите на безопасност
на труда и охрана на здравето при работа. За това са предназначени
организираните от работодателя обучения за рисковете, законните
и други наредби за осигуряване на безопасността на труда, използването
на лични предпазни работни средства и определените работни
и технологични процеси. Пазете се от злополуки чрез използването на
личните предпазни работни средства. Без тях, работата може да бъде
опасна, от последствията можете да страдате цял живот

Медицинска и професионална правоспособност за работа.

При изискване от упълномощения ведущ работник сте задължени да
се подложите на преглед, дали сте под влияние на алкохол или други
пристрастяващи вещества. При злополука в резултат на употреба на
алкохол, Вашето пияно състояние е единствена причина за тази злополука,
работодателят се освобождава изцяло от отговорност за вредата причинена
от това и такава злополука няма да бъде обезщетена.

евентуална небрежност при работа. Не забравяйте да пазите здравето
и живота на своите колеги. Техния живот и здраве не трябва да Ви са
безразлични.
t Забранена е употребата на алкохолни напитки и използването на други
пристрастяващи вещества на работното място на работодателя, а през
работното време и на други места, забранено е да настъпвате на работното
място под тяхно влияние. Алкохолните напитки са честа причина за
произшествия и трудови злополуки. Пиенето на алкохолни напитки или
игнорирането на такова в работно време е недопустимо и безотговорно.
Алкохолът е неприятел на Вашата безопасност на работното място.
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Забранено е пушенето в клетките и подвижните клетки на строителните
площадки, не използвайте електрически уреди и нагреватели, които не са
позволени. Не оставяйте на нагревателите на отоплителните тела и близко
до тях възпламеняеми вещества, не спете на тях ако това не е разрешено
от производителя. При работа с открит огън, винаги пригответе наблизо
пожарогасител.
t Информирайте се, къде се намира най-близкия пожарогасител до вашето
работно място.
t Запознайте се с противопожарните указания и евакуационния план.
t Не изхвърляйте фасове в общите отпадъци, единствено в определените
за това пожаробезопасни съдове.
t На работното място можете да използвате собствени електрически уреди
единствено с разрешението на работодателя.
t Строго спазвайте указанията на работодателя за осигуряване на
противопожарна охрана и главно забраната за пушене и използване на
открит огън.

Забранено е пушенето и използването на открит пламък при работа
с възпламеняеми течности, напр. разредители, пенетрационни вещества
и бензин. При доливане на бензин в резервоара на мотора на ръчни
механизирани инструменти, първо изгасете мотора. Преди стартиране
отнесете инструмента на безопасно разстояние от съда с възпламеняемата
течност. Не изливайте остатъка от възпламеняемата течност или разредител
на открити пространства и не ги преливайте в неозначени съдове или съдове
и опаковки предназначени за хранителни вещества (съдове и опаковки
предназначени за пиене).

Риск от изгаряне, възникване на пожар

С вещества, които могат при неквалифицирано боравене да застрашат
здравето на човека, се срещаме почти навсякъде. Не се страхувайте за
своето здраве, ако използвате личните предпазни работни средства, спазвате
технологичните и работни процеси и естествено се грижите за вашата лична
хигиена. За всяко химическо вещество или средство, вашият работодател има
на разположение информационен лист за безопасност, където са описани
всички данни необходими за предотвратяване от нараняване и опазване на
Вашето здраве. Запознайте се с тези документи във Ваш интерес.

Риск от вдишване, разяждане, отравяне

t Жените могат при нередно вдигане и пренасяне (т.е. до 30 минути за
осемчасов работен ден) да вдигат и пренасят тежести с тегло макс. 20 кг.
При често вдигане и пренасяне до 15 кг.
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Запознайте се с указанията на работодателя за ограничения при манипулация
с тежести и за забранена работа за работнички и работнички до девет месеца
след раждане и работа забранена за непълнолетни. Не надценявайте своите
сили, главно претоварване на шийните и бедрени части на гръбначния стълб,
вкл. мускулния апарат. Евентуално нараняване може да Ви изкара от строя за
дълъг период или да Ви донесе трайна нетрудоспособност. При складиране на
материал на височина винаги осигурете стабилност на материала така, че да
не може да се срути.
t Мъжете могат при нередовно вдигане и пренасяне (т.е. до 30 минути за
осемчасов работен ден) да вдигат и пренасят тежести с тегло макс. 50 кг.
При често вдигане и пренасяне до 30 кг.

Спазвайте принципите за безопасна манипулация с материала и главно
определените ограничения за вдигане и пренасяне на тежести. Единствено
така ще се предпазите от последствията на този риск.

Риск от нараняване на мускулния и скелетния апарат

t На двойна стълба можете да се качите максимално на 0,5 м под нейния
връх. На единична стълба максимално на 0,8 м под нейния край. Никога
не стъпвайте на последното стъпало на стълбата.
t При работа на стълба, когато с краката си сте по-високо от 5 м, винаги
трябва да сте осигурени срещу падане с помощта на лични предпазни
работни средства.
t На стълба е забранено да се извършва работа с моторна резачка или
пневматични инструменти, забранено е изкачването на товари по-тежки
от 15 кг.
t На стълбата трябва да работите сами, забранено е на стълбата
едновременно да има две или повече лица.
t Не се качвайте на скеле, ако не сте получили нареждане за това. Не
манипулирайте с конструкцията на скелето и парапета. На скеле се
качвайте единствено по стълба.
t Преди да започнете работа на високо място или над дълбоко място,
внимателно огледайте работното място и главно пода, парапета
и покритите отвори. Небрежно покрити отвори или неправилно
прикрепени парапети са коварен капан за колегите.
t В изкопи влизайте единствено по стълба.
t Инструменти и материала винаги осигурете така, че да не могат да паднат.
t Не претоварвайте пода на скелето със складиране и натрупване на
материал.
t Никога не пристъпвайте към открити краища на строежи, изкопи и шахти,
ако не са осигурени срещу падане!
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Запомнете, че всяка трудова злополука трябва да бъде записана в книгата
за злополуки. Информирайте се къде се намира и кой записва в нея. в тази
книга се записват и малки злополуки, за които не е била одобрена трудова

По същия начин сте длъжни да съобщите за злополука на друг работник,
в случай че сам не е способен да направи това, евентуално злополука на друго
физическо лице, на която сте бил свидетел. Задължен сте да сътрудничите при
обясняването на причината на злополуката.

Своята трудова злополука трябва незабавно да съобщите на своя ведущ
служител ако здравословното Ви състояние позволява това.

Всяко нараняване трябва веднага да бъде обработено. Затова трябва да
знаете къде се намира аптечката на работното място. в случай, че не умеете
да окажете първа помощ при по-сериозни наранявания, трябва да знаете кой
на работното място умее да я осигури и как в случай на нужда да извикате
лекарска помощ.

В случай на злополука

Вие сте задължени да се грижите за личните предпазни работни средства,
да ги поддържате чисти и да ги съхранявате съгласно инструкциите и главно
да ги използвате.

t

t

t

t

характер. в такива случаи е задължително използването на лични
предпазни работни средства. в случай, че спазвате технологичните
и предпазни инструкции, използвате личните предпазни работни
средства и поддържате личната си хигиена, няма причини да се страхувате
за своето здравословно състояние.
Личните предпазни работни средства се предоставят от работодателя,
в случай, че рисковете не могат да бъдат предотвратени или достатъчно
ограничени чрез средства за колективна защита или мерки в областта
на организацията на работата. в случай, че личните предпазни работни
средства престанат да изпълняват своята функция напр. поради
износване, работодателят е задължен да Ви предостави нови безплатно
и то без да се взема предвид техният така наречен срок на служба.
Личните предпазни работни средства се определят от работодателя на
базата на преценяване на рисковете и Ви ги предоставя безплатно.
В случай, че работите в среда, в която облеклото или обувките при работа
подлежат на изключително износване или замърсяване, работодателят Ви
предоставя работно облекло и обувки като лични предпазни работни средства.
Задължение на работодателя е и да Ви предостави миещи, почистващи
и дезинфекционни средства на базата на мащаба на замърсяване на
кожата и облеклото, а то безплатно.

Риск от нараняване от електрически ток

Под предотвратяване на рисковете се разбират всички
мерки следващи от законните и други наредби за осигуряване
на безопасността и охраната на здравето при работа и мерките
на работодателя, които имат за цел да предотвратят рисковете,
да ги отстранят или да минимализират неотстраняеми рискове.
Ние ще Ви запознаем с някои от тях.
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Забранено е свалянето на капаците и своеволна намеса в живите части. При
повреда незабавно изключете уреда или съоръжението и информирайте
ведущия работник. Помнете, че с ел. ток могат да работят единствено
специалисти. Човешкото тяло не може да бъде безнаказано ел. проводник.
t При работа с ел. уреди и съоръжения спазвайте инструкциите за
експлоатация. Използвайте единствено определените елементи и не
променяйте своеволно настройките на предпазните елементи.
t Никога не използвайте влажни ел. уреди и съоръжения, ако не са
предназначени за такава работа.
t Не ремонтирайте и не правете аматьорски подобрения, не работете на
живите части на ел. съоръжения и не се допирайте до тях.
t При повреда незабавно изключете прекъсвача, а на съоръженията
с подвижни захранващи кабели издърпайте щепсела от розетката.
t За повреда или необичайно явление незабавно информирайте своя
началник, спрете работата с уреда или съоръжението и го осигурете така,

Преди всяко включване осъществете визуална проверка на уреда. в случай,
че нямате електротехническа квалификация, имате право единствено да
включвате и изключвате използваните уреди и съоръжения. Но единствено
такива, които не са видимо повредени или некомплектни и чиито захранващ
кабел няма следи от износване или повреди.

Предотвратяването на този риск се състои в спазването на инструкциите
за обслужване и поддръжка на електрическите уреди и съоръжения,
почиствайте ги единствено когато са изключени от електрическата мрежа.

Рискове

В случай, че поради злополука Ви бъде издадена трудова неспособност
за повече от 3 дни, работодателят трябва да напише с Вас протокол за
злополуката. Пише се на специален формуляр и едно копие на този протокол
трябва да Ви бъде предадена на разположение.

неспособност. Това е важно преди всичко за Вас, в случай че от малката
злополука се развие злополука с трудова неспособност.
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Със сигурност знаете от собствен опит, че падане и от малка височина може
да приключи с важно нараняване. Затова се движете единствено по стабилните
и осигурени работни площадки. Не се качвайте на маси, столове и други
нестабилни предмети. Използвайте единствено неповредени стълби, правилно
осигурени например срещу подхлъзване, счупване или преобръщане. При
работа на високи места използвайте пристегнато работно и подходящи стабилни
обувки. Ако Ви се вие свят или сте болен от болест, която може да причини
падане от високо, в такъв случай нямате право да работите на високи места и сте
задължени да информирате за тези обстоятелства своя началник и лекар.
t Работно място, което се намира на височина 1,5 м над околното ниво или
под него се намира празно пространство по-дълбоко от 1,5 м, трябва
да бъде осигурено срещу падане (напр. парапет) или работодателят
Ви трябва да осигури лични предпазни средства срещу падане и да Ви
запознае с тяхното използване. Защитени срещу падане трябва да бъдат
и всички работни места намиращи се над водни площи или вещества
опасни за вашия живот и здраве в случай на падане. Отказвайки работа
на неосигурено работно място на височина повече от 1,5 м пазите своя
живот и здраве. Такъв отказ не може да бъде разглеждан от работодателя
като нарушение на трудовите задължения.
t За повишаване на работното място не използвайте нестабилни предмети
и предмети предназначени за друго използване напр. кофи, варели,
столове, маси и др.
t При използване на стълби или двойни стълби се уверете че не са
повредени, разклатени и че тяхната стабилност е осигурена за целия
период на работа.

Риск от падане от високо или в дълбоки места

че и никой друг да не може да го използва.
t Стриктно спазвайте определените предпазни мерки (главно в среда
влажна, мокра, гореща, с опасност от експлозии или други нежелателни
събития).
t Не се приближавайте към прекъснати или повредени кабели (или
паднали на земята) и не се допирайте до тях.
t Спазвайте забраните за действия в предпазните зони на ел. инсталация
или в тяхна близост.
t Преди преместване на уред свързан с подвижен захранващ кабел, първо
го изключете чрез издърпване на щепсела от розетката (това не е валидно
за уреди, които са приспособени за това от производителя).
t Вентилационните отвори на ел. съоръжения трябва да бъдат чисти
и открити.

