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1. ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

1.1. Obsah tohoto předpisu je dán :
- Úmluvou o ochraně lidských práv a svobod
- Ústavou ČR
- Zákonem č. 20/1966 Sb., O zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákonem č. 262/2006 Sb., ZP, ve znění pozdějších předpisů – Zákoníkem práce 
- Ostatními obecně závaznými předpisy řešícími oblast BOZP

1.2. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na 
rizika možného ohrožení jejich života a zdraví , která se týkají výkonu práce.

1.3. Povinnosti zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahují na všechny 
osoby , které se s jeho vědomím zdržují  na jeho pracovištích.

1.4 Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví  při práci odpovídají vedoucí 
zaměstnanci  zaměstnavatele  na  všech stupních řízení  v rozsahu pracovních míst,  které  zastávají. 
Tyto úkoly jsou rovnocennou a  neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností.

1.5 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů , jsou zaměstnavatele 
povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením,  vzájemně  spolupracovat  při  zajišťování  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci.  Na 
základě  písemné  dohody  zúčastněných  zaměstnavatelů  touto  dohodou  pověřený  zaměstnanec 
koordinuje  rovádění  opatření  k ochraně  bezpečnosti  a  zdraví  zaměstnanců  a  postupy  k jejich 
zajišťování.  Každý  ze zaměstnavatelů je přitom povinen.

     a/ zajistit , aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány  a

                         prováděny tak , aby 

současně byli chráněni také  zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, 

b/ dostatečně bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce 
zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své 
zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

1.6 Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci hradí zaměstnavatel. Tyto 
náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance. 

2. POVINNOSTI  ZAMĚSTNAVATELE

2.1 Zaměstnavatel je povinen vytvářet  bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 
podmínky  vhodnou  organizací  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  a  přijímáním  opatření 
k předcházením rizikům.

             
2.2 Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a 

pracovních  podmínek,  zjišťovat  jejich  příčiny a  zdroje.  Na  základě  tohoto  zjištění  vyhledávat  a 
hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.
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