Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

1. Zajistit si (pracovní poměr, obchodní vztah) odborně způsobilou osobu k prevenci rizik
(OZO) tzn. kvalifikovaného bezpečnostního technika - (§ 9 + § 10 zák. 309/2006).
2. 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 o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou
a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních
řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.
3. Zajistit si smluvního lékaře, který bude poskytovat pracovnělékařské služby (závodní
preventivní péči - zdravotní prohlídky zaměstnanců, pravidelné kontroly na pracovišti
s hygienickým zaměřením, odbornou poradenskou činností zejména v otázkách fyziologie
a psychologie práce, ergonomie a rizikových faktorů) - (§ 103 odst. 1 zák. 262/2006).
4. Zajistit provádění vstupních a preventivních lékařských prohlídek poskytovatelem
pracovnělékařských služeb - smluvním lékařem závodní preventivní péče.
5. Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci - (§ 102 odst. 6 zák. 262/2006).
6. Vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní
podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním
opatření k předcházení rizikům. 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.
7. 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 a provádět taková
opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících
faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být
zařazeny do kategorie nižší. S výsledkem prokazatelně a srozumitelně seznámit všechny
zaměstnance - (§ 102 odst. 3, odst. 4 zák. 262/2006).
8. Zabezpečit měření rizikových faktorů, která vyplynula z kategorizace prací, případně
zavést evidenci rizikové práce (zajišťují vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s lékařem
závodní preventivní péče a akreditovanou firmou).
9. Provést kategorizaci prací (provádí OZO k prevenci rizik v úzké spolupráci s vedoucími
zaměstnanci, lékařem závodní preventivní péče a orgánem ochrany veřejného zdraví).
S výsledkem prokazatelně a srozumitelně seznámit všechny zaměstnance - (§ 102 odst. 3,
§ 103 odst. 1 zák. 262/2006, vyhl. 432/2003).
10. Provést, případně provádět, opatření, která vyplynula z vyhledávání a hodnocení
rizik, případně i z kategorizace prací – rizikových faktorů (zajišťují vedoucí zaměstnanci).
11. Vytvořit vhodnou organizaci BOZP včetně systému zajištění bezpečnosti technických
zařízení (kontroly, zkoušky, revize) například vydáním samostatné vnitřní směrnice
(vypracuje OZO k prevenci rizik a vydá vedení firmy) a souvisejících vnitřních předpisů
- (§ 5 zák. 309/2006).
12. Přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry,
povodně), jiných nebezpečí a evakuace zaměstnanců - (§ 102 odst. 6 zák. 262/2006).
13. Vypracovat roční plán (lhůtník) revizí technických zařízení, odborných prohlídek a kontrol
technického zařízení (návrh vypracuje OZO k prevenci rizik) - (§ 4 zák. 309/2006).
14. Vypracovat roční plán (lhůtník) zákonného školení zaměstnanců BOZP, PO a popřípadě
dalších souvisejících činností (návrh vypracuje OZO k prevenci rizik) - (§ 103 odst. 2,odst. 3
zák. 262/2006).
15. Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a dále soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování
- (§ 102 odst. 1, § 103 odst. 2, odst. 3 zák. 262/2006).
16. Vydat vnitřní směrnici řešící poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků (OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů na
základě zhodnocení rizik – (§ 104 zák. 262/2006, NV 495/2004).

