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Seznam zkratek
VZ – vedoucí zaměstnanec
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví
OZ / OOZ – osoba odborně způsobilá
OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky
SUIP - státní úřad inspekce práce
OIP – oblastní inspektorát práce
MZ – ministerstvo zdravotnictví
KHS – krajská hygienická stanice
1. Účel
Kontrola dle zákona 262/2006 Sb. Stanovení rozsahu kontroly a odpovědností.
2. Popis činnosti
Povinností zaměstnavatele týkající se oblasti BOZP jsou přenášeny na vedoucí pracovníky a případně na
osobu odborně způsobilou.
Úkony v oblasti zajišťování bezpečnosti práce jsou prováděny vlastními silami, případně vlastním
zaměstnancem nebo externí firmou na objednávku.
3. Právní předpisy, které danou povinnost ukládají:
- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdější předpisů
- zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Součástí systému BOZP je plán kontrol zaměřených na právní oblast a pracovní podmínky.
Ostatní kontroly strojů a zařízení mohou být uvedeny v návodu ke strojům a zařízením, kterými je třeba
se řídit.
4. Roční prověrka bezpečnosti práce
V organizaci budou prováděny minimálně jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích
a zařízeních zaměstnavatele. Prověrky BOZP na pracovišti provádí pověřený vedoucí zaměstnanec,
případně externí firma (na objednávku) za účasti vedoucího zaměstnance. O roční prověrce BOZP je
proveden záznam, který je uložen u dokumentace BOZP. Záznam z prověrky BOZP Pracoviště viz.
příloha.
4.1 Prvky systému BOZP (předmět kontroly)
- doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy všech používaných technických zařízení
- záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
- smlouva s lékařem poskytujícím lékařskou péči
- dokumentace o školení zaměstnanců včetně lhůt (ZP §103, odst. 2,)
- osnovy vstupního školení (zaměstnanců / vedoucích zaměstnanců)
- osnovy periodických školení (zaměstnanců / vedoucích zaměstnanců)
- odborná školení (řidiči referenti, dle potřeb provozu )
- dokumentace k prevenci rizik
- nároky zaměstnanců na OOPP dle profesí (ZP § 104, NV 495/2001 Sb.)
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- pracovní úrazy
- dokumentace – návody k použití včetně školení z návodů
- bezpečnostní značení v organizaci
- únikové východy
- regály, žebříky, stroje a zařízení
- označení rizik, zákazů, příkazů
dále:
- provozní dokumentace
- průvodní dokumentace
- kontroly, zkoušky, revize
- technické prohlídky vozů a zařízení
- dopravní cesty a manipulace
- lékařské prohlídky
- harmonogram úklidu
- servis a údržba strojů a zařízení
- a další dle specifik a podmínek pracoviště
VZ JSOU POVINNÍ UDRŽOVAT A ZAKLÁDAT:
- záznamy kontrol a mimořádných událostí BOZP
- záznam z prověrek BOZP
- zápisy z kontrol, rozhodnutí a stanoviska
- orgánů inspekce práce (OIP, SÚIP)
- orgánů veřejného zdraví (KHS, MZ)
- kontrolních orgánů Požární ochrany
- vede knihu úrazů
- zjištěné nedostatky odstraňuje

- vede dokumentaci BOZP
5 Kontroly lékárniček na pracovišti a v automobilech
Provádí se při roční prověrce a v případě, že se stal nějaký úraz. Při kontrole se provede doplnění.
Předmětem kontroly je obsah a expirace. Dále dostupnost a označení. Nesmí se opomnout na
autolékárničky.
6 Kontroly revizí STK a EMISÍ
Kontroly těchto zařízení provádí vedoucí zaměstnanec, případně pověřená osoba. provádí se při roční
prověrce bezpečnosti práce.
7 Kontrola vedoucím zaměstnancem
Vedoucí zaměstnanec může provádět vlastní kontroly na pracovištích, aby zajistil dodržování bezpečnosti
práce. Minimálně 1x ročně, viz příloha záznam o kontrole VZ.
SEZNAM PŘÍLOH:
Komplexní prověrka BOZP
Záznam o kontrole VZ

