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Vstupní instruktáž o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
                                                   podrobně pro vstupní školení
Povinnosti zaměstnavatele
-  vytvářet  pracovní  podmínky,  zlepšovat  ochranná  zařízení,  seznamovat  s  předpisy  k  zajištění 
bezpečnosti práce, zařazovat pracovníky podle schopností (lékařské posudky), odstraňovat závady 
na  strojích  a  zařízení,  nahlášené  pracovní  úrazy  odškodňovat  a  odstraňovat  příčiny  pracovních 
úrazů, poskytovat pracovní  pomůcky

Povinnosti zaměstnanců
a) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny nadřízených k zajištění bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a   stanovené pracovní postupy
b) neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčili, že tím neohrozí zdraví nebo 

život svůj či jiné  osoby 
c) neprovádět  činnosti na které nejste vyškoleni a které vyžadují odbornou způsobilost
d) účastnit  se  školení  a  výcviku  pořádaného  zaměstnavatelem  podrobit  se  stanoveným 

lékařským prohlídkám
e) dodržovat pořádek na pracovišti 
f) řídit se bezpečnostními a požárními značkami, které jsou v objektu umístěny 
g) ihned ohlásit každý pracovní úraz vedoucímu zaměstnanci 
h) oznámit  ihned  vedoucímu  zaměstnanci  nedostatky  a  závady,  které  by  mohly  ohrozit 

bezpečnost zdraví 
i) zaměstnanců a podle svých možností a vzdělání se podílet na jejich odstraňování

Zaměstnancům je zakázáno:
Přinášet a požívat alkoholické nápoje a návykové látky nebo nastupovat do zaměstnání 
pod jejich vlivem.
Kouření na pracovištích a na místech označených zákazovými značkami.
Vstupovat na pracoviště a do prostorů a zařízení, kam nebyli pracovně vysláni.
Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty nebo značky.
Pracovat  bez pověření se strojním,  elektrickým a jiným zařízením,  se kterým nejsou 
seznámeni.
Opravovat a čistit stoje a přístroje za chodu.

Trestní a hmotná odpovědnost - Trestné činy 
Trestní odpovědnost vzniká, dojde-li k činu, který trestní zákon kvalifikuje jako trestní čin. 

K trestnosti je třeba úmyslného zavinění, ale v případech , kdy to zákon výslovně stanoví, postačí  i 
zavinění z nedbalosti - ať již vědomé nebo nevědomé.
Trestného činu se dopouští i ten, kdo zvýší nebezpečí nebo ztíží jeho odvracení či zmírnění. Trestné 
činy proti životu a zdraví jsou činy, jimiž pachatel úmyslně nebo z nedbalosti jinému těžce ublíží na 
zdraví. Takovým porušením povinností je porušení bezpečnostních předpisů pro příslušnou činnost 
z něhož vzniká vážné ohrožení vlastní osoby nebo spolupracovníků. Trestná odpovědnost vzniká i 
tehdy, nedošlo-li ještě  k úrazu či hmotné škodě, ale jen k vážnému ohrožení.

Trestného činu se dopouští i ten, kdo po požití alkoholických  nápojů  vykonává zaměstnání 
nebo jinou činnost, při které by mohl ohrozit život, zdraví lidu nebo způsobit značnou škodu na 
majetku.
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Přečiny 
Přečinem proti pracovní kázni je porušení předpisu o BOZP mající za následek ohrožení zdraví, 
případně  ublížení  na  zdraví  s  následkem pracovní  neschopnosti.  Pracovní  úrazy  jsou  většinou 
způsobeny  porušením  či  zanedbáním  bezpečnostních  předpisů.  Toto  zavinění  musí  být  vlastní 
příčinou  úrazu,  či-li  mezi  úrazem  a  porušením  nebo  zanedbáním  předpisů  musí  být  příčinná 
souvislost.

Hmotná odpovědnost 
Znamená, že pracovník odpovídá za škodu organizaci, kterou způsobil porušením povinností.

Každá právnická osoba je povinna zajistit  pro své zaměstnance závodní preventivní péči -  
vstupní, periodické a výstupní prohlídky.

Pracovní úrazy (PÚ) evidence, hlášení o úrazu 
Zaměstnavatel vede evidenci v knize úrazů tak, aby obsahovala všechny údaje potřebné k sepsání 
záznamu o úrazu. Záznam o úrazu sepisuje zaměstnavatel (pracovní neschopnost musí být delší jak 
3 dny) nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu na tiskopis,
Každé poranění na pracovišti  je nutno nahlásit svému nadřízenému – (možnost pozdější pracovní 
neschopnosti). Pracovním úrazem není úraz, který se pracovníkovi přihodil na  cestě do zaměstnání 
a zpět.

Elektrická zařazení - základní požadavky pro pracovníky  bez  elektrotechnické  vzdělání.
Problematiku řeší  vyhl.  č.  50/1978 Sb. - rozlišuje pracovníky seznámené -  jsou to ti,  kteří  byli 
organizací seznámeni v rozsahu své činnosti s předpisy o zacházení s el. zařízeními - pracovníky 
poučené - jsou to ti, kteří byli organizací vyškoleni a prokazatelně seznámeni s předpisy pro činnost 
na el. zařízeních.

Pracovníci seznámení 
Nesmějí
-  pracovat  na  nekrytých  živých  částech  el.  zařízení  ani  se  jich  dotýkat  přímo  nebo  nějakým 
předmětem
- zasahovat do el. zařízení
- používat poškozená el. zařízení při pohybu
- při pohybu v blízkosti el. zařízení se nesmějí tělem, oděvem,  předmětem - přiblížit k nekrytým 
živým částem el.  zařízení ( el. zařízení  do 1 000 V  blíže než 1 m, el. zařízení nad 1 000 V  blíže  
než  2 - 5 m ).
- je zakázáno přibližovat se přetrženým vodičům el. vedení

Mohou
- sami obsluhovat el. zařízení nízkého a malého napětí jsou-li  provedena tak, že nemohou přijít do 
styku s živými částmi pod napětím.
- zapínat a vypínat jednoduchá el. zařízení
-  za  vypnutého  stavu  přemisťovat  a  prodlužovat  pohyblivé  přívody   spojovacími  šňůrami 
a předepsanými pohyblivými zásuvkami a vidlicemi
- vyměňovat přetavené vložky závitových a přístrojových pojistek
- vyměňovat žárovky
- udržovat spotřebiče dle návodu výrobce
Při zjištění závady ihned zařízení odpojit a závadu ohlásit nadřízenému.
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Požární ochrana
- počínat si tak, aby jste svým jednáním nezavdali příčinu ke vzniku požáru a tím neohrozili život i 
zdraví osob, zvířat a majetku; zejména při používání tepelných, elektrických a jiných spotřebičů 
a zařízení,  při  skladování,  manipulaci  nebo používání  hořlavých  či  požárně nebezpečných  látek 
a při manipulaci s otevřeným ohněm,
-  nepoškozovat  a  udržovat  v použitelném  stavu  věcné  prostředky  PO  a  požárně  bezpečnostní 
zařízení,
-  při  zpozorování  požáru  se  jej  snažit  uhasit  všemi  dostupnými  prostředky a  není-li  to možné, 
bezodkladně  provést  opatření  k zamezení  šíření  požáru,  ohlásit  požár  hasičskému  záchrannému 
sboru (tel. 150, popř. 112) a vedoucímu zaměstnanci a vyhlásit požární poplach (voláním „HOŘÍ“),
- po vzniku požáru se řídit pokyny zaměstnance, který organizuje likvidaci požáru (popř. evakuaci) 
a po příjezdu zásahových jednotek PO se řídit pokyny velitele zásahu,
- při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí poskytovat přiměřenou 
osobní a věcnou pomoc (nevystaví-li vážnému nebezpečí sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li 
jim v tom důležitá okolnost),
- oznamovat svému nadřízenému zaměstnanci závady a nedostatky, které by mohly ohrozit požární 
bezpečnost a podle svých sil a možností se podílet na jejich odstraňování,
- ohlásit svému nadřízenému zaměstnanci každý požár i takový, který sami uhasí,
- při obsluze elektrických zařízení dbát návodu výrobce, 
- před opuštěním pracoviště učinit taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru, havarijního stavu 
nebo ohrožení majetku.

Zakázané činnosti zaměstnanců a osob v obdobném pracovně právním vztahu:
- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany, zneužít linku tísňového volání,
-  provádět  práce,  které  mohou  vést  ke  vzniku  požáru,  pokud  nemá  požadovanou  odbornou 

způsobilost,
-  poškozovat,  zneužívat  nebo  jinak  znemožňovat  použití  hasicích  přístrojů,  hydrantů  a požárně 

bezpečnostních zařízení,

První pomoc při: 
úrazu elektřinou, 
krvácení, 
zlomeninách, 
popálení a opaření, 

      zásahu žíravinami 
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