




Ing. Ji�í Antonín a Ing. Ond�ej Belica 

P�ehled právních norem 

a p�edpis� upravujících práce ve 

výškách a nad volnou hloubkou 

74 CRAA: Právní normy a p�edpisy pro práce ve výškách

Seznam zkratek 

Zkratka Její význam 

BOZP bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

CRAA Czech Rope Access association 

�. �íslo 

�SN �eská technická norma 

�SS �eská speleologická spole�nost 

EHS Evropské hospodá�ské spole�enství 

EN evropská norma 

EU Evropská unie 

EvN Evropské na�ízení 

nap�. nap�íklad 

NV na�ízení vlády 

odst. odstavec 

OOP osobní ochranný prost�edek 

OOPP osobní ochranný pracovní prost�edek 

písm. písmeno 

pozn. poznámka 

Sb. sbírka zákon�

vyhl. vyhláška 

Z �. zákon �íslo 

z.s. zapsaný spolek 



CRAA: Právní normy a p�edpisy pro práce ve výškách  73 

Záv�r 

Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky je sice specifická, na druhou stranu zna�n� komplexní problematika. Jiné podmínky 

mají výškoví pracovníci ve stavebnictví, kte�í se pohybují v místech, kde zatím ješt� nic není 

a teprve to tam budují. Specifický je pohyb v korunách strom� pracovník� v lesnictví �i 

zahradnictví provád�jících ošet�ení d�evin, sb�r jejich plod�, anebo stromy, na kterých se 

pohybují, kácí. Rozdílné jsou postupy pracovník� v energetice, kte�í nejen staví stožáry, ale 

následn� provádí údržbu rozvodné nebo p�enosové sít�. Svá specifika má i �innost v�deckých 

pracovník� pohybujících se po skalních st�nách �i stromech ve snaze zkontrolovat hnízda pták�, 

nebo v jeskyních p�i s�ítání netopýr�. Odlišné jsou postupy pracovník� revidujících ocelové 

konstrukce. V jiných podmínkách s rizikem pádu se pohybují pracovníci p�i dobývání nerost� �i 

sanaci skalních svah�. 

Pracovní �innosti, p�i kterých bezprost�edn� hrozí pád z výšky nebo do hloubky, 

nejsou stejné, proto ani není možné práce ve výškách a nad volnou hloubkou upravit jediným 

p�edpisem. Ten sice existuje v podob� na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 

hloubky, ale není možné na n�j nahlížet izolovan� od všech ostatních p�edpis�. Už jen z pohledu 

odpovídajícího školení je nutné zohlednit zákoník práce; následky porušení povinností stanovuje 

zákon o inspekci práce, požadavky na ochranné prost�edky pak p�ibližuje na�ízení vlády, kterým 

se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�

a mnoho dalších p�edpis�, které se by� okrajov� touto problematikou zabývají. 

Smyslem této publikace je poskytnout ucelený p�ehled takovýchto právních p�edpis�

s výb�rem konkrétních ustanovení. Není v lidských silách (a hlavn� ani není ú�elné) se 

nazpam�� u�it uvedené právní p�edpisy (už jen proto, že se mohou zm�nit). Nicmén� je nezbytné 

mít o nich pov�domí, v�d�t, kde co hledat a chápat vzájemné vazby. Mnohdy se totiž m�že 

jednat o stejnou v�c, která je však v r�zných p�edpisech jinak nazvaná. A práv� usnadn�ní 

orientace je dalším ze zám�r� tohoto materiálu. 
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polohováním [�l. II., bod 6. p�ílohy k NV �. 362/2005 Sb. a bod 4.2.2 EN 363]. 

Absolventi takového kurzu jsou vyškoleni k bezpe�nému pohybu ve výškách a nad volnou 

hloubkou pomocí zadržovacích systém� [bod 4.2.1 EN 363], systém� pracovního polohování 

[bod 4.2.2 EN 363] nebo systém� zachycení pádu [bod 4.2.4 EN 363]. Nedílnou sou�ástí 

kurzu je praktický výcvik jak výše uvedených systém� (ve smyslu �SN EN 363) tak i praktické 

zau�ení použití OOP (zachycovacích [EN 361] a polohovacích [EN 358] postroj�, spojovacích 

prost�edk� [EN 354], spojek [EN 362], pohyblivých i zatahovacích zachycova�� pádu [EN 353], 

tlumi�� pádové energie [EN 355], kotvicích za�ízení [EN 795, �SN CEN/TS 16415], 

nastavovacích za�ízení lana [EN 12841], polohovacích prost�edk� [EN 358], záchranných 

za�ízení [EN 1496] atd.), a záchrany (vyprošt�ní p�i mimo�ádné události). 

15.2.3.4 Výškový pracovník – pr�myslový lezec 

Vykonávání výškových prací s využitím technik pr�myslového lezectví 

p�ipravuje pracovníky k vykonávání prací ve výškách pomocí lezeckých 

technik (nejlépe speleologické techniky, p�ípadn� pak horolezecké �i 

speciální techniky pr�myslového lezectví), v záv�su na lan� (dle terminologie NV �. 362/2005 

Sb. [�l. II., bod 6. p�ílohy k NV �. 362/2005 Sb.]) a lanového p�ístupu (dle terminologie 

�SN EN 363 [bod 4.2.3 EN 363]). Absolvent kurzu je vyškolen k bezpe�nému pohybu ve 

výškách a nad volnou hloubkou s použitím zadržovacích systém� [bod 4.2.1 EN 363], systém�

pracovního polohování [bod 4.2.2 EN 363], systém� zachycení pádu [bod 4.2.4 EN 363]

a systém� lanového p�ístupu[bod 4.2.3 EN 363] a k použití nezbytných osobních ochranných 

prost�edk� proti pádu z výšky. Zvládá použití záchranných systém� [bod 4.2.5 EN 363]

a ovládá záchranu z lana. 

15.2.3.5 Nástavbové specializa�ní kurzy 

Další navazující specifické �innosti jsou v podstat� nástavbové kurzy, které je možné absolvovat 

teprve po úsp�šném absolvování teprve po absolvování kurzu výškový pracovník – pr�myslový 

lezec. Jedná se nap�íklad o základy stromolezectví, lezec specialista, zvláštní kurzy 

záchraná�ství, instruktor výškových prací atp. 

Každý pracovník ve výškách musí um�t to samé, co jeho kolegové, aby je v p�ípad� pot�eby 

dokázal nahradit a v p�ípad� mimo�ádné události vyprostit. Teprve když zvládne toto, m�že 

rozvíjet své další dovednosti a za�ít se specializovat na n�co konkrétního, a� už to bude pohyb 

v korun�, záchraná�ství, zásahová �innost (kombat) nebo další speciální �innosti.



CRAA: Právní normy a p�edpisy pro práce ve výškách  71 

jakéhokoliv prvku �i prost�edku spojeného s hlavním lanem, díky jisticímu lanu p�ejde 

do kategorie zachycení pádu [bod 3.1.1 EN 363]), 

- systém zachycení pádu [bod 4.2.4 EN 363], nezabrání vzniku pádu, pouze zkracuje 

jeho délku. Tedy v p�ípad�, kdy k pádu dojde, brání dopadu pracovníka na zem, 

p�ípadn� zamezuje jeho nárazu do n�jaké p�ekážky (spadá do kategorie zachycení 

pádu [bod 3.1.1 EN 363], 

- záchranný systém [bod 4.2.5 EN 363], umož�uje záchranu pracovníka a� už jím 

samým nebo jinou osobou (spadá do kategorie zamezení pádu [bod 3.1.2 EN 363]). 

15.2.3 Rozsah kvalifikací kurz� CRAA 

15.2.3.1 Osoba seznámená 

Nejedná se o kurz ale spíše o obecné seznámení pracovník� s riziky 

vyplývajícími z prací ve výškách. V rámci pou�ení se ú�astníci dozv�dí, 

co je považováno za práci ve výškách, že bez další odborné p�ípravy 

nejsou zp�sobilí k vykonávání prací ve výškách a nad volnou hloubkou, 

ani prací vykonávaných z plošin, lešení. 

Obsahuje seznámení s riziky a provozními/organiza�ními opat�eními daného pracovišt� atp. 

Sou�ástí seznámení m�že být pou�ení a praktické zaškolení o použití žeb�ík� (sklon, p�esah, 

vzdálenost od vrchol�, atp.). Pou�ení neoprav�uje vykonávat práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou ani použití osobních ochranných prost�edk� proti pádu z výšky. 

15.2.3.2 Osoba seznámená s prost�edky kolektivní ochrany 

Stejn� jako v p�ípad� Osoby seznámené není tento program kurzem ale 

spíše obecným seznámením pracovník� s riziky vyplývajícími z prací ve 

výškách a s použitím konkrétních prost�edk� (a� už technické konstrukce 

nebo do�asné stavební konstrukce). Dá se �íci, že v rámci seznámení se dozví, co je považováno 

za práci ve výškách a jak bezpe�n� vykonávat práce s použitím žeb�ík� �i kolektivní ochrany 

(nap�íklad ochranná zábradlí, lešení, pracovní plošiny, záchytné sít� atp.). 

15.2.3.3 Výškový pracovník používající OOP 

Vykonávání výškových prací s využitím OOP je kurz, který p�ipravuje 

pracovníky vykonávající práce ve výškách s využitím základních 

osobních ochranných prost�edk� proti pád�m zejména pracovním 
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15.2.2 Systémy ochrany osob proti pádu podle EN 363

Další možný zp�sob rozd�lení p�ináší i technické normy. Jedná se o: 

15.2.2.1 Kategorie 

Kategorie ochrany proti pádu [bod 3.1 EN 363] se d�lí na: 

- zachycení pádu [bod 3.1.1 EN 363], jejichž smyslem je zabránit dopadu na zem 

nebo nárazem na konstrukci �i jinou p�ekážku v situacích, kdy dojde k pádu 

pracovníka, 

- zamezení pádu [bod 3.1.2 EN 363], které zabrání pracovníkovi dostat se do míst, 

kde by byl ohrožen volným pádem. 

15.2.2.2 Systémy 

Jednotlivé systémy [bod 3.2 EN 363], které jsou chápany jako soubor ochranných prvk�

a postup� sloužících k podpo�e t�la pracovníka a jeho ochran� proti pádu z výšky nebo do 

hloubky tím, že bu� volnému pádu zabrání, nebo jej zachytí, jsou pak rozd�leny na: 

- zadržovací systém [bod 4.2.1 EN 363], který má omezit pohyb pracovníka takovým 

zp�sobem, aby se nemohl dostat do míst, kde by byl ohrožen volným pádem (spadá do 

kategorie zamezení pádu [bod 3.1.2 EN 363]) 

- pracovní polohovací systém [bod 4.2.2 EN 363], je totožný se stejnojmenným 

systémem popsaným v na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. [�l. II., bod 6. p�ílohy 

k NV �. 362/2005 Sb.] a jako takový umož�uje zaujmout pracovní polohu �i 

stabilizovat se na pracovišti tak, aby pracovník m�l volné ruce a oporu t�la zabra�ující 

pádu mu poskytl osobní ochranný prost�edek (soustava osobních ochranných 

prost�edk�). Jedná se p�evážn� o �innost (a obsahovou nápl� kurzu) výškového 

pracovníka užívajícího OOP (spadá do kategorie zamezení pádu [bod 3.1.2 EN 363]), 

- systém lanového p�ístupu [bod 4.2.3 EN 363], je prakticky jiným ozna�ením 

p�ístupu v záv�su na lan� [�l. II., bod 6. p�ílohy k NV �. 362/2005 Sb.], (ve 

francouzské literatu�e ozna�ovaném jako vertikální polohování), což je vlastn�

st�žejní �innost (a obsah kurzu) výškového pracovníka – pr�myslového lezce, který se 

pohybuje po lan� a visí v n�m. Je p�i n�m používáno pracovní [EN 1891] a jisticí 

[EN 1891 nebo EN 892 �] lano. Zárove� m�že být použit k pracovnímu polohování 

a k záchran� [pozn. k bodu 3.2.1.3 EN 363] (spadá p�evážn� do kategorie zamezení 

pádu [bod 3.1.2 EN 363], avšak v p�ípad�, že dojde k poškození hlavního lana nebo 
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15.2 Zp�sob ochrany proti pádu s využitím OOP 

15.2.1 Použití OOP proti pádu podle NV �. 362/2005 Sb. 

15.2.1.1 Ú�el a zp�sob použití OOP 

OOP proti pádu z výšky z pohledu NV �. 362/2005 Sb. lze podle ú�elu a zp�sobu použití se 

rozd�lit na: 

- osobní ochranné pracovní prost�edky pro pracovní polohování a prevenci pád�

z výšky (pracovní polohovací systémy) [�l. II, bod 2., písm. a) p�ílohy k NV 

�. 362/2005 Sb.] jejichž použití zamezí pracovníkovi v p�ístupu do prostoru, v n�mž 

hrozí nebezpe�í pádu, nebo je udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je 

zcela zabrán�no [�l. II, bod 3., písm. a) a b) p�ílohy k NV �. 362/2005 Sb.],

- osobní ochranné pracovní prost�edky proti pád�m z výšky (systémy zachycení 

pádu [bod 3.2.1.4 EN 363]) [�l. II, bod 2., písm. b) p�ílohy k NV �. 362/2005 

Sb.], které jsou koncipovány tak, aby byl pád bezpe�n� zachycen a zachycený 

pracovník mohl být neprodlen� a bezpe�n� vyprošt�n [�l. II, bod 3., písm. c) 

p�ílohy k NV �. 362/2005 Sb.]. 

15.2.1.2 Praktické rozd�lení použití OOP 

Z pohledu p�ístupu na místo pracovišt� a zaujmutí pracovní polohy je pak možné rozd�lit na: 

- p�ístup v záv�su na lan� [�l. II., bod 6. p�ílohy k NV �. 362/2005 Sb.], 

ozna�ovaný též jako lanový p�ístup (systém lanového p�ístupu) [bod 3.2.1.3 EN 363]

(z francouzské literatury se k nám ob�as dostávalo ozna�ení „vertikální polohování“), 

což je vlastn� st�žejní �innost (a obsah kurzu) výškového pracovníka – pr�myslového 

lezce, který se pohybuje po lan� a visí v n�m. Je p�i n�m používáno pracovní [EN 

1891] a jisticí [EN 1891 nebo EN 892 �] lano. Zárove� m�že být použit 

k pracovnímu polohování a k záchran� [pozn. k bodu 3.2.1.3 EN 363], 

- pracovní polohovací systém [�l. II., bod 6. p�ílohy k NV �. 362/2005 Sb.], 

nazývaný pracovním polohováním, který umož�uje zaujmutí pracovní polohy �i 

stabilizaci na pracovišti tak, aby pracovník m�l volné ruce, nebo� oporu t�la 

zabra�ující pádu mu poskytuje osobní ochranný prost�edek (soustava osobních 

ochranných prost�edk�). Jedná se p�evážn� o �innost (a obsahovou nápl� kurzu) 

výškového pracovníka užívajícího OOP. 
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Úvod 

Smyslem této pom�cky je poskytnou ucelený p�ehled a výtah z právních p�edpis�, 

s p�ímou �i nep�ímou vazbou na �innosti provád�né ve výškách a nad volnou hloubkou. Text 

p�vodn� ur�ený pro instruktory CRAA je vhodný i pro další osoby zabývající se BOZP �i 

provád�jící práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

To, co je psané b�žným písmem, je žádoucí v�d�t (anebo p�inejmenším o tom mít 

p�ehled). Zatímco to, co je psané kurzívou není úpln� nutné znát, je vhodné si to alespo� p�e�íst 

a v�d�t, že to existuje. 

Do textu jsou místy vloženy poznámky s komentá�em �i vysv�tlením. Jsou 

v hranatých závorkách a psány [jiným písmem s menší velikostí], aby bylo na první pohled 

patrné, že nejsou sou�ástí probíraného p�edpisu. 

D�ležité upozorn�ní 
Zákon �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, 

v platném zn�ní, uvádí: 

§ 12 

Na právní vztahy týkající se zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovn�právní vztahy, jde-li o  

a) zam�stnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje,  

b) fyzickou osobu, která provozuje samostatn� výd�le�nou �innost (OSV�), 

c) spolupracujícího manžela nebo dít� osoby uvedené v písmenu a) nebo b), 

d) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo 

jejím zhotovitelem, pop�ípad� se na zhotovení stavby podílí,  

se vztahuje § 101 odst. 1, 2 a 5 § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 a také 

§ 17 zákona �. 309/2006 Sb. s p�ihlédnutím k podmínkám vykonávané �innosti nebo 

poskytování služeb a jejich rozsahu.  

§ 13  

Tam, kde se v zákoníku práce nebo v �ásti první uvádí zam�stnavatel nebo zam�stnanec, 

rozumí se tím osoba uvedená v § 12. 
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proti klimatickým a pov�trnostním podmínkám [!!!pozor, mnohé z uvedených NV �. 21/2003 

Sb. �i EvN 2016/425 neupravují, nebo� jsou upraveny zvláštními p�edpisy], ochrana proti 

pádu z výšky nebo do hloubky, ochrana dýchacích orgán�, potáp��ská výstroj (dýchací p�ístroje, 

kompenzátory vztlaku, obleky atp.), sportovní výstroj a v neposlední �ad� i osobní ochranné 

pracovní prost�edky [NV �. 495/2001 Sb.]. Mnohé z výše uvedené jim není [§ 2 NV 

�. 495/2001 Sb.]. 

Jelikož osobními ochrannými pracovními prost�edky není sportovní výstroj a vybavení [§ 2 NV 

�. 495/2001 Sb.], není možné k provád�ní prací ve výškách a nad volnou hloubkou používat 

horolezeckou (speleoalpinistickou) výstroj. Je zde však jedna výjimka a tou jsou jednoduchá�

horolezecká dynamická lana (EN 892), která je možné použít k jišt�ní p�i volné stoupací �innosti 

(prvolezení) a jako jisticí (záložní/zajiš�ovací) lano v systému lanového p�ístupu a pracovního 

polohování, nebo� k takovému použití jej zaštituje EN 1891 [bod 1, pozn. 2]. 

Vhodné OOP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou: 

- postroj (EN 361 [použití k záv�su na lan�], EN 358 [použití p�i pracovním 

polohování] a EN 813 [pouze vhodný dopln�k z praktického hlediska, avšak 

z pohledu právních p�edpis� neznámý]) 

- p�ilba (EN 397 [se zapínatelným podbradním páskem]) 

- výstupový prost�edek (EN 12481 B [jsou-li vyrobeny po roce 2006]) 

- sla�ovací brzda (EN 12841 C, nebo EN 341[pokud byla vyrobena p�ed rokem 

2011, nebo je certifikovaná dle EN 341:1992 a ne EN 341:2011]) 

- odsedací smy�ky (EN 354) 

- pohyblivý zachycova� pádu (EN 353-2, a/nebo EN 12841 A) 

- spojka oválného tvaru (EN 362) 

- lano (EN 1891 [v p�ípadech výše popsaných i EN 892 �]) 

Ve vztahu k probíraným prost�edk�m není od v�ci zmínit ješt� jednu zajímavost. Právní p�edpisy 

upravující ochranu proti pádu z výšky (NV �. 362/2005 Sb. a NV �. 495/2001 Sb.) hovo�í 

o osobních ochranných pracovních prost�edcích (OOPP, tedy 2×P), zatímco technické normy 

(a do 21. 4. 2018 kupodivu i NV �. 21/2003 Sb.) hovo�í o osobních ochranných prost�edcích 

(OOP, tedy 1×P). Z praktického pohledu se v obou p�ípadech jedná o jedno a to samé. Instrukto�i 

by b�hem výkladu m�li používat jedno ozna�ení (bu� OOP, nebo OOPP) a nest�ídat je. 

V p�ípad� písemných dokument� (záznam� o školení, technologických postup�, �i provozn�

bezpe�nostních p�edpis� je vhodné používat ozna�ení, které je v návodu k p�edm�tným 

prost�edk�m. V ostatních p�ípadech je nezbytné užívat zdravý rozum… 
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15. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

Za práci ve výškách se považuje práce a pohyb pracovníka na pracovištích s nebezpe�ím pádu 

z výšky nebo do hloubky, propadnutím nebo sesutím (sklouznutím) nebo nad vodní hladinou �i 

jinou látkou ohrožující v p�ípad� pádu život nebo zdraví pracovníka utopením, popálením, 

poleptáním, zadušením nebo akutní otravou a na všech ostatních pracovištích a p�ístupových 

komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, p�ípadn� pokud pod nimi volná 

hloubka p�esahuje 1,5 m [§ 3, odst. 1) NV �. 362/2005 Sb.]. 

Pokud se jedná o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zam�stnanci nemohou pracovat z pevných 

a bezpe�ných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žeb�ících 

ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prost�edk�, musí být k takovéto 

�innosti pracovníci odborn� vyškoleni a vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými 

pracovními prost�edky [bod XI. p�ílohy k NV �. 362/2005 Sb.]. 

Ochrana proti pádu lze provád�t primárn� s použitím prost�edk� kolektivní ochrany [§ 2, odst. 

2) NV �. 362/2005 Sb. a § 102, odst. 5), písm. h) Z �. 206/2006 Sb.], jimiž se rozumí 

nap�íklad technické konstrukce (ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení 

nebo sít�) a do�asné stavební konstrukce (lešení, pracovní plošiny) [§ 2, odst. 2) NV 

�. 362/2005 Sb.]. Teprve v p�ípad�, že není možné rizika odstranit nebo dostate�n� omezit 

s využitím kolektivní ochrany, nebo povaha práce vylu�uje jejich použití nebo je jejich použití 

s ohledem na povahu, rozsah a trvání práce neú�elné, je možné použít osobní ochranné pracovní 

prost�edky [§ 2, odst. 3) NV �. 362/2005 Sb., § 104, odst. 1) Z �. 262/2006 Sb.]. 

15.1 Osobní ochranné prost�edky 

Osobním ochranným prost�edkem se rozumí za�ízení �i prost�edek ur�ený k nošení nebo užívání 

v daném okamžiku jediným uživatelem, který jej chrání p�ed jedním nebo více zdravotními 

a bezpe�nostními riziky. Rovn�ž jimi jsou technické soustavy tvo�ené nedíln� spojenými 

za�ízeními �i prost�edky a ochranná za�ízení nebo prost�edky spojené s osobní výstrojí bez 

ochranného ú�inku, p�ípadn� vym�nitelné sou�ástky osobního prost�edku nezbytné pro jeho 

bezchybnou funkci [§ 1, odst. 2) NV �. 21/2003 Sb.; �l. 3, odst. 1) EvN 2016/425]. 

Osobní ochranné prost�edky tvo�í jednu velkou „množinu“ jejímiž podmnožinami jsou r�zné 

skupiny osobních ochranných prost�edk�, jako nap�íklad prost�edky užívané v silni�ní doprav�, 

hasi�ské ochranné prost�edky, prost�edky pro sebeobranu, záchranné plovací prost�edky, ochrana 
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1. Z �. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce 

§ 101 

[CRAA pozn.: Pro OSV� platí pouze odst. 1, 2 a 5.] 

- (1) Zam�stnavatel je povinen zajistit bezpe�nost a ochranu zdraví zam�stnanc� p�i 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají 

výkonu práce (dále jen „rizika“). 

- (2) Pé�e o bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci uložená zam�stnavateli podle 

odstavce 1 nebo zvláštními právními p�edpisy je nedílnou a rovnocennou sou�ástí 

pracovních povinností vedoucích zam�stnanc� na všech stupních �ízení v rozsahu 

pracovních míst, která zastávají. 

- (5) Povinnost zam�stnavatele zajiš�ovat bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho v�domím zdržují na jeho 

pracovištích. 

- (6) Náklady spojené se zajiš�ováním bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci je povinen 

hradit zam�stnavatel; tyto náklady nesm�jí být p�enášeny p�ímo ani nep�ímo na 

zam�stnance. 

§ 102 

[CRAA pozn.: Pro OSV� platí v celém rozsahu.] 

- (1) Zam�stnavatel je povinen vytvá�et bezpe�né a zdraví neohrožující pracovní 

prost�edí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci a p�ijímáním opat�ení k p�edcházení rizik�m.

- (2) Prevencí rizik se rozumí všechna opat�ení vyplývající z právních a ostatních 

p�edpis� k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a z opat�ení 

zam�stnavatele, která mají za cíl p�edcházet rizik�m, odstra�ovat je nebo 

minimalizovat p�sobení neodstranitelných rizik. 

- (3) Zam�stnavatel je povinen soustavn� vyhledávat nebezpe�né �initele a procesy 

pracovního prost�edí a pracovních podmínek, zjiš�ovat jejich p�í�iny a zdroje. Na 

základ� tohoto zjišt�ní vyhledávat a hodnotit rizika a p�ijímat opat�ení k jejich 

odstran�ní a provád�t taková opat�ení, aby v d�sledku p�ízniv�jších pracovních 

podmínek a úrovn� rozhodujících faktor� práce dosud za�azené podle zvláštního 

právního p�edpisu jako rizikové mohly být za�azeny do kategorie nižší. K tomu je 
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povinen pravideln� kontrolovat úrove� bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, 

zejména stav výrobních a pracovních prost�edk� a vybavení pracoviš� a úrove�

rizikových faktor� pracovních podmínek, a dodržovat metody a zp�sob zjišt�ní 

a hodnocení rizikových faktor� podle zvláštního právního p�edpisu. 

- (4) Není-li možné rizika odstranit, je zam�stnavatel povinen je vyhodnotit a p�ijmout 

opat�ení k omezení jejich p�sobení tak, aby ohrožení bezpe�nosti a zdraví 

zam�stnanc� bylo minimalizováno. P�ijatá opat�ení jsou nedílnou a rovnocennou 

sou�ástí všech �inností zam�stnavatele na všech stupních �ízení. O vyhledávání 

a vyhodnocování rizik a o p�ijatých opat�eních podle v�ty první je zam�stnavatel 

povinen vést dokumentaci.

- (5) P�i p�ijímání a provád�ní technických, organiza�ních a jiných opat�ení k prevenci 

rizik je zam�stnavatel povinen vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými 

se rozumí 

o a) omezování vzniku rizik, 

o b) odstra�ování rizik u zdroje jejich p�vodu, 

o c) p�izp�sobování pracovních podmínek pot�ebám zam�stnanc� s cílem 

omezení p�sobení negativních vliv� práce na jejich zdraví, 

o g) plánování p�i provád�ní prevence rizik s využitím techniky, organizace 

práce, pracovních podmínek, sociálních vztah� a vlivu pracovního 

prost�edí, 

o h) p�ednostní uplat�ování prost�edk�

kolektivní ochrany p�ed riziky oproti 

prost�edk�m individuální ochrany, 

o j) udílení vhodných pokyn� k 

zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci. 

- (7) Zam�stnavatel je povinen 

p�izp�sobovat opat�ení m�nícím se 

skute�nostem, kontrolovat jejich 

ú�innost a dodržování a 

zajiš�ovat zlepšování stavu 

pracovního prost�edí a 

pracovních podmínek. 
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14. Z �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník 

Zákon �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník 

§ 5 

-  (1) Kdo se ve�ejn� nebo ve styku s jinou osobou p�ihlásí k odbornému výkonu jako 

p�íslušník ur�itého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se 

znalostí a pe�livostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této 

odborné pé�e, jde to k jeho tíži. 

- (2) Proti v�li dot�ené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání 

jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své �innosti pot�ebné oprávn�ní, nebo komu je 

�innost zakázána. 

§ 2950 Škoda zp�sobená informací nebo radou 

- Kdo se hlásí jako p�íslušník ur�itého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo 

jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, zp�sobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou 

informací nebo škodlivou radou danou za odm�nu v záležitosti svého v�d�ní nebo 

dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou n�kdo informací nebo radou zp�sobil 

v�dom�. 
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p�ilnavost se z�etelem k povaze nebo stavu 

povrchu. 

• 3.1.2.2. Zamezení pád�m z výšky

o OOP ur�ený pro zamezení pád�m z výšky 

nebo jejich d�sledk�m musí obsahovat 

nosný postroj a p�ipojovací systém, který je 

možno p�ipojit ke spolehlivému vn�jšímu 

kotvicímu bodu. Musí být navržen a vyroben 

tak, aby byl za p�edvídatelných podmínek 

použití vertikální pokles uživatele snížen na 

minimum, a zabránilo se tak st�etu 

s p�ekážkami, p�i�emž brzdná síla 

nedosáhne mezní hodnoty, p�i níž lze 

o�ekávat zran�ní nebo povolení �i prasknutí 

jakékoli sou�ástky OOP, které by mohlo 

vést k pádu uživatele.

o Takový OOP musí též zajistit, aby byl po 

zabrzd�ní uživatel udržován v takové 

poloze, ve které m�že o�ekávat pomoc, je-li 

to nezbytné.

o Návod výrobce musí uvád�t zejména 

všechny d�ležité informace týkající se:

� a) charakteristik spolehlivého 

vn�jšího kotvicího bodu 

a nezbytné minimální sv�tlé výšky 

pod uživatelem;

� b) �ádného zp�sobu navle�ení 

nosného postroje na t�lo 

a upevn�ní p�ipojovacího 

systému ke spolehlivému 

vn�jšímu kotvicímu bodu.
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§ 103 

- (1) Zam�stnavatel je povinen 

o a) nep�ipustit, aby zam�stnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž 

náro�nost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní zp�sobilosti, 

o b) informovat zam�stnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná 

práce za�azena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní p�edpis
1
, 

o f) zajistit zam�stnanc�m podle pot�eb vykonávané práce dostate�né 

a p�im��ené informace a pokyny o bezpe�nosti a ochran� zdraví 

p�i práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních p�edpis�, 

zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik 

a s opat�eními na ochranu p�ed p�sobením t�chto rizik, která se týkají jejich 

práce a pracovišt�, 

o i) umožnit zam�stnanci nahlížet do evidence, která je o n�m vedena 

v souvislosti se zajiš�ováním bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, 

o j) zajistit zam�stnanc�m poskytnutí první pomoci, 

o k) nepoužívat takového zp�sobu odm��ování prací, p�i kterém jsou 

zam�stnanci vystaveni zvýšenému nebezpe�í újmy na zdraví a jehož použití 

by vedlo p�i zvyšování pracovních výsledk� k ohrožení bezpe�nosti a zdraví 

zam�stnanc�, 

o l) zajistit dodržování zákazu kou�ení na pracovištích stanoveného 

zvláštními právními p�edpisy
2
. 

o Informace a pokyny musí být zajišt�ny vždy p�i p�ijetí zam�stnance, p�i jeho 

p�evedení, p�eložení nebo zm�n� pracovních podmínek, zm�n� pracovního 

prost�edí, zavedení nebo zm�n� pracovních prost�edk�, technologie 

a pracovních postup�. O informacích a pokynech je zam�stnavatel 

povinen vést dokumentaci.

- (2) Zam�stnavatel je povinen zajistit zam�stnanc�m školení o právních 

a ostatních p�edpisech k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, které 

dopl�ují jejich odborné p�edpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi 

                                                                   
1

§ 37 zákona �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.
2

Zákon �. 379/2005 Sb., o opat�eních k ochran� p�ed škodami p�sobenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o zm�n� souvisejících zákon�, v platném zn�ní.
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vykonávané práce a vztahují se k rizik�m, s nimiž m�že p�ijít zam�stnanec do styku 

na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavn� vyžadovat a kontrolovat 

jejich dodržování. Školení podle v�ty první je zam�stnavatel povinen zajistit p�i 

nástupu zam�stnance do práce, a dále 

o a) p�i zm�n�

� 1. pracovního za�azení, 

� 2. druhu práce, 

o c) v p�ípadech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv 

na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci. 

- (3) Zam�stnavatel je povinen ur�it obsah a �etnost školení o právních a ostatních 

p�edpisech k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, zp�sob ov��ování 

znalostí zam�stnanc� a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to 

povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle v�ty první pravideln�

opakováno; v p�ípadech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno 

bez zbyte�ného odkladu.

§ 104 Osobní ochranné pracovní prost�edky, pracovní od�vy a obuv, mycí, �isticí a dezinfek�ní 

prost�edky a ochranné nápoje 

[CRAA pozn.: Pro OSV� platí v celém rozsahu.] 

-  (1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostate�n� omezit prost�edky kolektivní 

ochrany nebo opat�eními v oblasti organizace práce, je zam�stnavatel povinen 

poskytnout zam�stnanc�m osobní ochranné pracovní prost�edky. Osobní ochranné 

pracovní prost�edky jsou ochranné prost�edky, které musí chránit zam�stnance p�ed 

riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit p�i výkonu práce a musí spl�ovat 

požadavky stanovené zvláštním právním p�edpisem
3
. 

- (4) Zam�stnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prost�edky 

v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. 

- (5) Osobní ochranné pracovní prost�edky, mycí, �isticí a dezinfek�ní prost�edky 

a ochranné nápoje p�ísluší zam�stnanci od zam�stnavatele bezplatn� podle vlastního 

seznamu zpracovaného na základ� vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek 

práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk� nesmí zam�stnavatel 

nahrazovat finan�ním pln�ním. 

                                                                   
3

Na�ízení vlády �. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prost�edky. [CRAA pozn.: toto vládní na�ízení bylo 21. 4. 2018 bez náhrady zrušeno, 
zákoník práce na to zatím nezareagoval]
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• 1.1.2.1. Optimální úrove� ochrany 

o Za optimální úrove� ochrany, ze které je 

t�eba p�i navrhování vycházet, se pokládá 

úrove�, p�i jejímž p�ekro�ení by omezení 

zp�sobená používáním OOP bránila jeho 

efektivnímu používání b�hem doby vystavení 

uživatele riziku nebo b�hem obvyklého 

vykonávání dané �innosti. 

o 1.2. Nezávadnost OOP 

� 1.2.1. „Inherentní“ rizika a další rušivé faktory 

• OOP musí být navržen a vyroben tak, aby za 

p�edvídatelných podmínek použití nevznikala rizika 

ani další rušivé faktory. 

- 2. DODATE�NÉ POŽADAVKY SPOLE�NÉ PRO VÍCE TYP	 OOP 

o 2.2. OOP obklopující chrán�né �ásti t�la 

� OOP musí být navržen a vyroben tak, aby minimalizoval pocení 

vznikající p�i používání. Není-li, musí být vybaven prost�edky pro 

absorpci potu. [CRAA pozn.: v n�kterých provozech trvají 

na použití reflexních vest s reflexními páskami 

p�esahujícími ur�itost �ást celkové plochy vesty. Lze 

argumentovat tím, že reflexní pásky 

jsou neprodyšné a dochází tak 

k nadm�rnému pocení p�i práci a na 

základ� toho použít b�žnou reflexní 

vestu.]

- 3. DODATE�NÉ POŽADAVKY PRO SPECIFICKÁ 

RIZIKA 

o 3.1. Ochrana p�ed mechanickým nárazem

� 3.1.2. Pády

• 3.1.2.1. P�edcházení pád�m zp�sobeným uklouznutím 

o Podešve pro ochrannou obuv ur�ené pro 

zabrán�ní uklouznutí musí být navrženy, 

vyrobeny nebo vybaveny p�ídavnými 

prost�edky tak, aby zajistily odpovídající 
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• e) pov�trnostní podmínky, které nejsou mimo�ádné 

povahy. 

o Kategorie II 

� Kategorie II zahrnuje jiná rizika, než jsou uvedena v kategoriích 

I a III. 

o Kategorie III

� Kategorie III zahrnuje výlu�n� rizika, která mohou zp�sobit 

velmi závažné d�sledky, jako je smrt nebo trvalé poškození 

zdraví, a která se týkají:

• a) látek a sm�sí nebezpe�ných pro zdraví; 

• b) prost�edí s nedostatkem kyslíku; 

• c) škodlivých biologických �initel�; 

• d) ionizujícího zá�ení; 

• e) horkých prost�edí s ú�inky srovnatelnými s ú�inky 

vzduchu o teplot� nejmén� 100 °C; 

• f) chladných prost�edí s ú�inky srovnatelnými s ú�inky 

vzduchu o teplot� – 50 °C nebo nižší; 

• g) pádu z výšky;

• h) úrazu elektrickým proudem a práce pod nap�tím; 

• i) utonutí; 

• j) po�ezu ru�ní motorovou pilou; 

• k) vysokotlakého otryskávání; 

• l) st�elných poran�ní nebo pobodání nožem; 

• m) škodlivého hluku. 

P
ÍLOHA II ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPE�NOST 

- P
EDB�ŽNÉ POZNÁMKY 

o 1. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpe�nost, které jsou obsaženy 

v tomto na�ízení, jsou závazné. 

- 1. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA VEŠKERÉ OOP 

o OOP musí poskytovat p�im��enou ochranu proti rizik�m, proti kterým mají 

chránit. 

o 1.1. Zásady navrhování 

� 1.1.2. Úrovn� a t�ídy ochrany 
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- (6) Vláda stanoví na�ízením bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prost�edk�, mycích, �isticích a dezinfek�ních prost�edk� a ochranných 

nápoj�. 

§ 105 Povinnosti zam�stnavatele p�i pracovních úrazech a nemocech z povolání 

[CRAA pozn.: Pro OSV� platí v celém rozsahu.] 

-  (1) Zam�stnavatel, u n�hož k pracovnímu úrazu došlo [CRAA pozn.: na jehož 

pracovišti došlo k úrazu], je povinen objasnit p�í�iny a okolnosti vzniku tohoto 

úrazu za ú�asti zam�stnance, pokud to zdravotní stav zam�stnance dovoluje, sv�dk�, 

a za ú�asti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci a bez vážných d�vod� nem�nit stav na míst� úrazu do doby objasn�ní p�í�in 

a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zam�stnance jiného 

zam�stnavatele je zam�stnavatel podle v�ty první povinen bez zbyte�ného odkladu 

uv�domit zam�stnavatele úrazem postiženého zam�stnance, umožnit mu ú�ast na 

objasn�ní p�í�in a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto 

objasn�ní. 

- (2) Zam�stnavatel [CRAA pozn.: úrazem postiženého zam�stnance] je povinen vést v 

knize úraz� evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla zp�sobena pracovní 

neschopnost nebo byla zp�sobena pracovní neschopnost nep�esahující 3 kalendá�ní 

dny. 

- (3) Zam�stnavatel [CRAA pozn.: úrazem postiženého zam�stnance] je povinen 

vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž 

následkem došlo 

o a) ke zran�ní zam�stnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendá�ní 

dny, nebo 

o b) k úmrtí zam�stnance. 

o Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zam�stnavatel p�edat 

postiženému zam�stnanci a v p�ípad� smrtelného pracovního úrazu jeho 

rodinným p�íslušník�m. 

- (4) Zam�stnavatel [CRAA pozn.: úrazem postiženého zam�stnance] je povinen 

ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgán�m a institucím. 

- (5) Zam�stnavatel [CRAA pozn.: úrazem postiženého zam�stnance] je povinen 

p�ijímat opat�ení proti opakování pracovních úraz�. 

[CRAA pozn.: Provád�cím právním p�edpisem k  pracovním úraz�m je na�ízení vlády 

�. 201/2010 Sb., o zp�sobu evidence úraz�, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

v platném zn�ní, které obsahuje také vzor záznamu o úrazu. 
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Další ustanovení k pracovním úraz�m se nachází v § 271k a násl. zákoníku práce.]

§ 106 Práva a povinnosti zam�stnance 

- (1) Zam�stnanec má právo na zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, na 

informace o rizicích jeho práce a na informace o opat�eních na ochranu p�ed jejich 

p�sobením; informace musí být pro zam�stnance srozumitelná. 

- (2) Zam�stnanec je oprávn�n odmítnout výkon práce, o níž má d�vodn� za to, 

že bezprost�edn� a závažným zp�sobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, pop�ípad�

život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako 

nespln�ní povinnosti zam�stnance. 

- (3) Zam�stnanec má právo a povinnost podílet se na vytvá�ení bezpe�ného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prost�edí, a to zejména uplat�ováním stanovených 

a zam�stnavatelem p�ijatých opat�ení a svou ú�astí na �ešení otázek bezpe�nosti 

a ochrany zdraví p�i práci. 

- (4) Každý zam�stnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní 

bezpe�nost, o své zdraví i o bezpe�nost a zdraví fyzických osob, kterých 

se bezprost�edn� dotýká jeho jednání, p�ípadn� opomenutí p�i práci. Znalost 

základních povinností vyplývajících z právních a ostatních p�edpis� a požadavk�

zam�stnavatele k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci je nedílnou a trvalou 

sou�ástí kvalifika�ních p�edpoklad� zam�stnance. Zam�stnanec je povinen

o a) ú�astnit se školení zajiš�ovaných zam�stnavatelem zam��ených 

na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci v�etn� ov��ení svých znalostí, 

o c) dodržovat právní a ostatní p�edpisy a pokyny zam�stnavatele k zajišt�ní 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, s nimiž byl �ádn� seznámen, a �ídit 

se zásadami bezpe�ného chování na pracovišti a informacemi 

zam�stnavatele, 

o d) dodržovat p�i práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené 

pracovní prost�edky, dopravní prost�edky, osobní ochranné pracovní 

prost�edky a ochranná za�ízení a svévoln� je nem�nit a nevy�azovat 

z provozu, 

o e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky
4

na pracovištích zam�stnavatele a v pracovní dob� i mimo tato pracovišt�, 

nevstupovat pod jejich vlivem na pracovišt� zam�stnavatele a nekou�it na 
                                                                   
4

Zákon �. 65/2017 Sb., o ochran� zdraví p�ed škodlivými ú�inky návykových látek, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�.
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- �lánek 3 Definice 

o Pro ú�ely tohoto na�ízení se rozumí: 

� 1) „osobním ochranným prost�edkem“ (OOP):

• a) prost�edek navržený a vyrobený k nošení nebo 

držení osobou pro ochranu p�ed jedním nebo více 

riziky pro její zdraví nebo bezpe�nost; 

• b) vym�nitelná sou�ást pro prost�edky uvedené 

v písmenu a), jež má zásadní význam pro jejich 

ochrannou funkci; 

• c) p�ipojovací systém pro prost�edky uvedené 

v písmenu a), který není držen ani nošen osobou, je 

navržen k p�ipojení daného prost�edku k vn�jšímu 

za�ízení nebo ke spolehlivému kotvicímu bodu, není 

navržen k trvalému p�ipevn�ní a nevyžaduje 

p�ipev�ovací �innosti p�ed použitím; [CRAA pozn.: 

Podle provád�cího rozhodnutí Komise (EU) 

2015/2181 o zve�ejn�ní odkazu s omezením na 

normu EN 795:2012 „Prost�edky ochrany osob proti 

pádu – Kotvicí za�ízení“ v Ú�edním v�stníku 

Evropské unie podle na�ízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) �. 1025/2012 se za OOP 

považují pouze kotvicí za�ízení typu B a E (EN 

795)]

- �lánek 5 Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpe�nost 

o OOP musí spl�ovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpe�nost 

stanovené v p�íloze II, které se na n� vztahují. 

P
ÍLOHA I KATEGORIE RIZIK U OOP 

- Tato p�íloha stanoví kategorie rizik, p�ed nimiž má OOP uživatele chránit. 

o Kategorie I 

� Kategorie I zahrnuje výlu�n� tato minimální rizika: 

• a) povrchové mechanické poran�ní; 

• b) styk se slab� agresivními �isticími prost�edky nebo 

dlouhotrvající styk s vodou; 

• c) styk s horkými povrchy o teplot� nep�esahující 50 °C; 

• d) poškození o�í v d�sledku expozice slune�nímu zá�ení 

(krom� pozorování Slunce); 
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13. Evropské na�ízení 2016/425 o OOP 

Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných 

prost�edcích a o zrušení sm�rnice Rady 89/686/EHS 

[CRAA pozn.: evropská na�ízení jsou obecn� závazné a bezprost�edn� použitelné 

v každém �lenském stát�, aniž by k tomu byly pot�ebné, nebo vyhrazené, jakékoliv 

kroky na národní úrovni]

KAPITOLA I 

- �lánek 1 P�edm�t 

o Toto na�ízení stanoví požadavky na návrh a výrobu osobních ochranných 

prost�edk� (OOP), které mají být dodávány na trh, s cílem zajistit ochranu 

zdraví a bezpe�nost uživatel� a zavést pravidla pro volný pohyb OOP 

v Unii. 

- �lánek 2 Oblast p�sobnosti 

o  1. Toto na�ízení se vztahuje na OOP. 

o 2. Toto na�ízení se nevztahuje na OOP: 

� a) speciáln� navržené pro použití ozbrojenými silami nebo p�i 

udržování ve�ejného po�ádku; 

� b) navržené k použití p�i sebeobran�, s výjimkou OOP ur�ených 

pro sportovní �innosti; 

� c) navržené pro soukromé použití k ochran� proti: 

• i) pov�trnostním podmínkám, které nejsou mimo�ádné 

povahy; 

• ii) vlhku a vod� p�i mytí nádobí; 

� d) ur�ené výlu�n� pro použití na námo�ních lodích nebo 

v letadlech, na n�ž se vztahují p�íslušné mezinárodní smlouvy 

použitelné v �lenských státech; 

� e) ur�ené pro ochranu hlavy, obli�eje nebo o�í uživatel�, na 

které se vztahuje p�edpis Evropské hospodá�ské komise 

Organizace spojených národ� �. 22 o jednotných ustanoveních 

týkajících se schvalování ochranných p�ileb a jejich hledí pro 

�idi�e a pasažéry motocykl� a moped�. 
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pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou ú�ink�m kou�ení vystaveni také 

neku�áci [CRAA pozn.: Zákaz požívat alkoholické nápoje nebo užívat 

jiné návykové látky se podle § 194 vztahuje také na OSV�.],

o f) oznamovat svému nad�ízenému vedoucímu zam�stnanci nedostatky 

a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprost�edn� a závažným 

zp�sobem mohly ohrozit bezpe�nost nebo zdraví zam�stnanc� p�i práci, 

zejména hrozící vznik mimo�ádné události [CRAA pozn.: mimo�ádnou 

událostí se v souladu § 2, písm. b) zákona �. 239/2000 Sb. 

o integrovaném záchranném systému rozumí škodlivé p�sobení sil 

a jev� vyvolaných �inností �lov�ka, p�írodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prost�edí a vyžadují provedení záchranných a likvida�ních prací,]

nebo nedostatky organiza�ních opat�ení, závady nebo poruchy technických 

za�ízení a ochranných systém� ur�ených k jejich zamezení, 

o g) s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet 

na odstra�ování nedostatk� zjišt�ných p�i kontrolách orgán�, kterým 

p�ísluší výkon kontroly podle zvláštních právních p�edpis�
5
,  

o h) bezodkladn� oznamovat svému nad�ízenému vedoucímu zam�stnanci 

sv�j pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz 

jiného zam�stnance, pop�ípad� úraz jiné fyzické osoby, jehož byl sv�dkem, 

a spolupracovat p�i objas�ování jeho p�í�in, 

o i) podrobit se na pokyn 

oprávn�ného vedoucího 

zam�stnance písemn�

ur�eného zam�stnavatelem 

zjišt�ní, zda není pod 

vlivem alkoholu nebo 

jiných návykových látek. 

                                                                   
5

Nap�íklad zákon �. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon �. 61/1988 Sb., o hornické �innosti, 

výbušninách a o státní bá�ské správ�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �. 18/1997 Sb., o mírovém 
využití jaderné energie a ionizujícího zá�ení (atomový zákon) a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon�, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.
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2. Z �. 309/2006 Sb., o BOZP 

Zákon �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

[CRAA pozn.: Na OSV� se vztahují § 2 až 11 a § 17] 

§ 3 Požadavky na pracovišt� a pracovní prost�edí na staveništi 

- (1) Zam�stnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provád�ní podílí jako 

zhotovitel stavebních, montážních, stavebn� montážních, bouracích nebo udržovacích 

prací bez ohledu na jejich stavebn� technické provedení, použité stavební výrobky, 

materiály, konstrukce, ú�el jejich využití a dobu jejich trvání (dále jen "zhotovitel") 

pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu (dále jen 

"zadavatel stavby") na jejím pracovišti vymezeném do�asn� k realizaci stavby (dále 

jen "staveništ�"), zajistí v sou�innosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpe�ný 

a zdraví neohrožující výkon práce. Práce podle v�ty první mohou být zahájeny 

pouze tehdy, pokud je staveništ� náležit� zajišt�no a vybaveno. Zhotovitelem m�že 

být i zadavatel stavby, pokud stavbu provádí pro sebe. 

- (2) Zam�stnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpe�nost 

a ochranu zdraví p�i práci p�i p�íprav� projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 

o o) vedení evidence p�ítomnosti zam�stnanc� a dalších fyzických osob 

na staveništi, které mu bylo p�edáno, 

o q) dodržování bližších minimálních požadavk� na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveništích stanovených provád�cím právním p�edpisem 

[CRAA pozn.: na�ízení vlády �. 591/2006 Sb.]. 

§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prost�edky a za�ízení  

- (1) Zam�stnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická za�ízení, dopravní 

prost�edky a ná�adí byly z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci vhodné pro 

práci, p�i které budou používány. Stroje, technická za�ízení, dopravní prost�edky 

a ná�adí musí být  

o a) vybaveny ochrannými za�ízeními [CRAA pozn.: nap�. kryty], která 

chrání život a zdraví zam�stnanc�, 

o c) pravideln� a �ádn� udržovány, kontrolovány a revidovány. 
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o Ochranná obuv s podpatky nebo na klínu a s podešvemi odolnými proti 

proražení 

� Práce na st�echách 

- 7. OD�VY CHRÁNÍCÍ P
ED NEP
ÍZNIVÝM PO�ASÍM 

� Práce venku v deštivém a chladném po�así 

- 8. VÝSTRAŽNÉ OD�VY ODRÁŽEJÍCÍ SV�TLO 

� Práce, p�i nichž musí být zam�stnanci jasn� viditelní 

- 9. OCHRANA PROTI PÁD	M (BEZPE�NOSTNÍ POSTROJE) 

� Práce na lešeních 

� Montáž prefabrikovaných dílc�

� Práce na stožárech 

- 10. BEZPE�NOSTNÍ LANA 

� Práce v kabinách výškových je�áb�

� Práce ve výškových kabinách stohovacích a vyhledávacích 

za �ízení ve skladištích 

� Práce na vysoko položených místech vrtných v�ží 

� Práce v šachtách a stokách 
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P
ÍLOHA II NEVY�ERPÁVAJÍCÍ ORIENTA�NÍ SEZNAM JEDNOTLIVÝCH OSOBNÍCH 

OCHRANNÝCH PROST
EDK	 OCHRANA CELÉHO T�LA

- Ochrana proti pád�m

o Výstroj na ochranu proti pád�m (úplná výstroj se všemi nezbytnými 

dopl�ky)

o Brzdné za�ízení pohlcující kinetickou energii (úplné vybavení se všemi 

nezbytnými dopl�ky)

o Prost�edky pro udržení t�la (bezpe�nostní pásy nebo postroje)

P
ÍLOHA III NEVY�ERPÁVAJÍCÍ ORIENTA�NÍ SEZNAM �INNOSTÍ A OBOR	 �INNOSTI, 

KTERÉ BY MOHLY VYŽADOVAT POUŽITÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROST
EDK	

- 1. OCHRANA HLAVY (OCHRANA LEBKY)

o Ochranné p�ilby  

� Stavební práce, zejména práce na lešení, pod ním nebo v jeho 

blízkosti, práce ve výškách, vzty�ování a snímání bedn�ní, 

montážní a instala�ní práce, stav�ní lešení a demoli�ní práce 

� Práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, 

stožárech, v�žích, ocelových hydraulických konstrukcích, 

vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, 

velkém potrubí, kotelnách a elektrárnách 

� Práce v jámách, výkopech, šachtách a tunelech 

� Zemní práce a práce v lomech 

� Práce v blízkosti výtah�, zdvihacích za�ízení, je�áb�

a dopravník�

- 2. OCHRANA NOHOU 

o Ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnut

� Lešená�ské práce 

� Práce na st�echách 

o Ochranná obuv bez podešví odolných proti proražení 

� Práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, 

stožárech, v�žích, výtazích, ocelových hydraulických 

konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, 

velkých nádržích, velkých potrubích, je�ábech, kotelnách, 

elektrárnách 
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§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- (1) Zam�stnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, 

aby byly dodržovány zásady bezpe�ného chování na pracovišti a aby zam�stnanci 

o c) byli chrán�ni proti pádu nebo 

z�ícení. 

§ 17  

- (1) Jiná fyzická osoba, která se osobn� podílí na 

zhotovení stavby a která nezam�stnává 

zam�stnance (dále jen "jiná osoba") [CRAA pozn.: 

tedy OSV�], je povinna poskytnout zhotoviteli a 

koordinátorovi pot�ebnou sou�innost a postupovat 

podle pokyn� nebo opat�ení k zajišt�ní bezpe�né a zdraví neohrožující práce 

stanovených zhotovitelem. Jiná osoba informuje zhotovitele nejpozd�ji do 

5 pracovních dn� p�ed p�evzetím pracovišt�, a není-li to ze závažných d�vod� možné, 

bez zbyte�ného odkladu o všech okolnostech, které by mohly p�i její �innosti na 

staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících 

se na staveništi s v�domím zhotovitele.

- (2) Jiná osoba 

- a) je povinna  

• 1. dodržovat právní p�edpisy o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci 

na staveništi a p�ihlížet k podn�t�m koordinátora BOZP na staveništi, 

• 2. používat pot�ebné osobní ochranné pracovní prost�edky, technická 

za�ízení, p�ístroje a ná�adí, spl�ující požadavky stanovené zvláštním 

právním p�edpisem3,  

- b) nesmí vy�azovat, m�nit nebo p�estavovat svévoln� ochranná za�ízení 

stroj�, p�ístroj� a ná�adí a tato za�ízení musí používat k ú�el�m 

a za podmínek, pro které jsou ur�ena. 

- (3) Odstavec 2 se vztahuje i na zhotovitele, který osobn� na staveništi pracuje.  

§ 23 Do vydání provád�cích právních p�edpis� k provedení § 2 odst. 2, § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, 

§ 6 odst. 2 a § 7 odst. 7 se postupuje podle 

- a) na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na pracovišti s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 



CRAA: Právní normy a p�edpisy pro práce ve výškách  19 

3. NV �. 591/2006 Sb., o BOZP na staveništích 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích 

[CRAA pozn.: Platí pro zam�stnavatele i pro OSV� v celém rozsahu.] 

§ 2 

- (3) Za uspo�ádání staveništ�, pop�ípad� vymezeného pracovišt�, podle odstavc� 1 a 2 

odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveništ�, pop�ípad� pracovišt�, p�edáno 

a který je p�evzal. V zápise o p�edání a p�evzetí se uvedou všechny známé skute�nosti, 

jež jsou významné z hlediska zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví fyzických osob 

zdržujících se na staveništi, pop�ípad� pracovišti. 

- (1) Zhotovitel p�i uspo�ádání staveništ� dbá, aby byly dodrženy požadavky 

na pracovišt� stanovené zvláštním právním p�edpisem [CRAA pozn.: NV 101/2005 

Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí] a aby 

staveništ� vyhovovalo obecným požadavk�m na stavby podle zvláštního právního 

p�edpisu [CRAA pozn.: vyhláška 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby] a dalším požadavk�m na staveništ� stanoveným 

v p�íloze �. 1 k tomuto na�ízení; je-li pro staveništ� zpracován plán bezpe�nosti 

a ochrany zdraví p�i práci na staveništi (dále jen "plán") [CRAA pozn.: Plán BOZP na 

staveništi viz § 15 odst. 2 zákona �. 309/2006 Sb. a p�íloha �. 6 

k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. – Povinnost nechat plán zpracovat je 

uložena zadavateli stavby, plán vypracovává jedin� koordinátor BOZP na 

staveništi pro fázi p�ípravy stavby.], uspo�ádá zhotovitel staveništ� v souladu 

s plánem a ve lh�tách v n�m uvedených. 

§ 4 Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací 

nebo p�i udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly provád�ny na pracovištích, 

která spl�ují požadavky zvláštního právního p�edpisu [CRAA pozn.: NV �. 101/2005 Sb., 

o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí], a jestliže p�i jejich 

provád�ní nebo b�hem p�ístupu na pracovišt� hrozí nebezpe�í pádu fyzických osob nebo 

p�edm�t� z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpe�né provád�ní t�chto prací, jakož 

i bezpe�ný p�ístup na pracovišt� v souladu s požadavky zvláštního právního p�edpisu6. 

P�íloha 1 Další požadavky na staveništ�

                                                                   
6

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky.
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12. Evropská sm�rnice 89/656/EHS o OOP 

Sm�rnice Rady 89/656/EHS o minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

pro používání osobních ochranných prost�edk� zam�stnanci p�i práci 

[CRAA pozn.: Evropské sm�rnice zavazují �lenské zem� dosáhnout ur�itých cíl� b�hem 

ur�ené doby, p�i�emž národní instituce mohou ur�it prost�edky, jak jich dosáhnout. 

Sm�rnice musí být transponovány do práva jednotlivých �len�. Požadavky této sm�rnice 

�R splnila již b�hem p�ístupových jednání prost�ednictvím NV �. 495/2001 Sb.]

ODDÍL I OBECNÁ USTANOVENÍ 

- �lánek 2 Definice 

o 1. Pro ú�ely této sm�rnice se osobními ochrannými prost�edky rozumí 

všechny prost�edky ur�ené k nošení nebo držení zam�stnancem na ochranu 

p�ed jedním nebo více riziky, která by mohla ohrozit jeho bezpe�nost nebo 

zdraví p�i práci, a všechny dopl�ky nebo p�íslušenství ur�ené k tomuto 

ú�elu. 

o  2. Definice v odstavci 1 se nevztahuje na: 

� a) b�žné pracovní od�vy a uniformy, které nejsou zvláš� ur�eny 

k ochran� bezpe�nosti a zdraví zam�stnance; 

� b) prost�edky používané pohotovostní a záchrannou službou; 

� c) osobní ochranné prost�edky, které jsou nošeny nebo používány 

vojenskými, policejními a dalšími složkami, které zajiš�ují 

ve�ejný po�ádek; 

� d) osobní ochranné prost�edky pro silni�ní dopravní prost�edky; 

� e) sportovní pot�eby; 

� f) prost�edky ur�ené pro sebeobranu nebo zastrašení; 

� g) p�enosné prost�edky pro odhalení a signalizování rizik 

a škodlivin. 

- �lánek 3 Obecné pravidlo 

o Osobní ochranné prost�edky se používají tehdy, pokud rizika nemohou být 

vylou�ena nebo dostate�n� omezena technickými prost�edky kolektivní 

ochrany nebo opat�eními, metodami nebo postupy organizace práce. 
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kontrolu nad svými pohyby. Bezpe�nostní lano musí 

být opat�eno pohyblivým systémem pro p�edcházení 

pád�m, který následuje pohyby zam�stnance;

• d) ná�adí a jiné vybavení používané zam�stnancem 

musí být p�ipevn�no k úvazku zam�stnance nebo 

k sedadlu nebo jiným vhodným zp�sobem;

• e) práce musí být �ádn� plánována a musí na ni být 

�ádn� dohlíženo, aby zam�stnanec mohl být 

v nebezpe�í ihned zachrán�n;

• f) v souladu s �lánkem 9 musí uvedení zam�stnanci 

obdržet vhodné školení odpovídající o�ekávaným 

�innostem, zejména o záchranných postupech.

� Za výjime�ných okolností, pokud by s ohledem na posouzení rizik 

použití druhého lana �inilo práci nebezpe�n�jší, m�že být 

dovoleno použití jednoho lana za p�edpokladu, že byla p�ijata 

vhodná opat�ení pro zajišt�ní bezpe�nosti 

v souladu s vnitrostátními právními 

p�edpisy a/nebo zvyklostmi.
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Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajišt�ní staveništ�

- 1. Stavby, pracovišt� a za�ízení staveništ� musí být ohrazeny nebo jinak zabezpe�eny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, p�i dodržení následujících zásad: 

- a) staveništ� v zastav�ném území musí být na jeho hranici souvisle 

oploceno do výšky nejmén� 1,8 m. P�i vymezení staveništ� se bere ohled na 

související p�ilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 

komunikace, prostory a provoz na nich co nejmén� narušit. Náhradní 

komunikace je nutno �ádn� vyzna�it a osv�tlit, 

- b) u liniových staveb [CRAA pozn.: nap�. chodníky, kanalizace] nebo 

u staveniš�, pop�ípad� pracoviš�, na kterých se provád�jí pouze krátkodobé 

práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespo� z horní ty�e 

upevn�né ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé st�ední 

ty�e; s ohledem na místní a provozní podmínky m�že toto ohrazení být 

nahrazeno zábranou podle p�ílohy �. 3 �ásti III., bodu 2. k tomuto na�ízení, 

- c) nelze-li u prací provád�ných na pozemních komunikacích z provozních 

nebo technologických d�vod� ohrazení ani zábrany provést, musí být 

bezpe�nost provozu a osob zajišt�na jiným zp�sobem, nap�íklad �ízením 

provozu nebo st�ežením, 

- 2. Zhotovitel ur�í zp�sob zabezpe�ení staveništ� proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob, zajistí ozna�ení hranic staveništ� tak, aby byly z�eteln� rozeznatelné i za snížené 

viditelnosti, a stanoví lh�ty kontrol tohoto zabezpe�ení. Zákaz vstupu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyzna�en bezpe�nostní zna�kou [CRAA pozn.: NV 

�. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních zna�ek 

a zavedení signál�] na všech vstupech, a na p�ístupových komunikacích, které 

k nim vedou. 

P�íloha �. 3 

- III. Zajišt�ní výkopových prací 

o 4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti 

pádu fyzických osob do hloubky7 zajišt�ny okraje výkop� v t�ch místech, kde 

se vn�jší okraj dopravní komunikace p�ibližuje k okraji výkopu na 

vzdálenost menší než 1,5 m. P�echod o ší�ce nejmén� 0,75 m musí být z�ízen 

                                                                   
7

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky.
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p�es výkop hlubší než 0,5 m; nep�esahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být 

p�echod opat�en zábradlím alespo� po jedné stran�, v ostatních p�ípadech 

po obou stranách. 

- IX.2 P�eprava a ukládání betonové sm�si 

o 1. P�i p�e�erpávání betonové sm�si do p�epravník� nebo zásobník� a p�i 

jejím ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpe�ných pracovních 

podlah pop�ípad� plošin, aby byla zajišt�na ochrana fyzických osob 

zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití 

betonovou sm�sí. Nelze-li taková místa z�ídit, zajistí zhotovitel ochranu 

fyzických osob jinými prost�edky stanovenými v technologickém postupu, 

jako jsou osobní ochranné pracovní prost�edky proti pádu nebo ochranný 

koš. 

o 2. Pro p�ístup a pro ru�ní p�epravu betonové sm�si musí být vybudovány 

bezpe�né p�ístupové komunikace8, nap�íklad pracovní nebo p�ístupová 

lešení pop�ípad� podlahy tak, aby byla vylou�ena ch�ze fyzických osob 

bezprost�edn� po uložené výztuži. 

- IX.3 Odbed�ování 

o 2. Hrozí-li p�i odbed�ování konstrukcí nebezpe�í pádu z výšky nebo 

do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního 

p�edpisu9. Žeb�ík lze p�i odbed�ovacích pracích používat pouze do výšky 3 

m odbed�ované konstrukce nad pracovní podlahou a za p�edpokladu, že se 

neuvol�ují ani neodstra�ují nosné �ásti bedn�ní a stabilita žeb�íku není 

závislá na demontovaných �ástech bedn�ní a podp�r. 

- X. Zednické práce 

o 8. Na pracovištích a p�ístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické 

osoby vykonávající zednické práce vystaveny nebezpe�í pádu z výšky nebo 

do hloubky pop�ípad� nebezpe�í propadnutí nedostate�n� únosnou 

                                                                   
8

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 
9

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky.
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rizika m�že být doty�ná práce vykonávána bezpe�n� a kdy není 

opodstatn�né použití jiných, bezpe�n�jších pracovních za�ízení.

� S p�ihlídnutí posouzení rizika a v závislosti na délce práce 

a ergonomických omezením musí být vhodným p�íslušenstvím 

zajišt�no sezení.

� 4.1.4 V závislosti na druhu pracovního za�ízení zvoleného 

na základ� výše uvedeného musí být stanovena vhodná opat�ení 

pro minimalizaci nebezpe�í pro zam�stnance p�ízna�ných 

pro tento druh za�ízení. Je-li to nezbytné, musí být u�in�na 

opat�ení pro instalaci ochranných prost�edk� zabra�ujících 

pádu. Ty musí být vhodn� uskupeny a dostate�n� únosné, aby 

zabránily pád�m nebo zastavily pády z výšky a pokud možno 

zamezily zran�ní zam�stnanc�. Kolektivní ochranné prost�edky 

zabra�ující pádu mohou být p�erušeny pouze v míst� vstupu 

ze žeb�íku nebo schodišt�.

� 4.1.6 Do�asná práce ve výšce m�že být vykonávána pouze tehdy, 

pokud po�así neohrožuje bezpe�nost a zdraví pracovník�.

o 4.4 Zvláštní ustanovení o používání lan jako p�ístupových cest a prost�edk�

pro umís�ování [CRAA pozn.: zde má být použit výraz „polohování“ 

p�ekladatel sm�rnice do �eštiny však výraz „positioning“ p�eložil 

jako umís�ování, p�estože o pár odstavc� výše správn� uvedl 

polohování].

� Používání lan jako p�ístupových cest a prost�edk� pro 

umís�ování musí spl�ovat tyto podmínky:

• a) systém musí zahrnovat nejmén� dv� odd�len�

p�ipevn�ná lana, jedno jako prost�edek pro výstup, 

sestup a oporu (pracovní lano) a další jako 

zabezpe�ení (bezpe�nostní lano);

• b) zam�stnanci musí být vybaveni vhodnými úvazky, 

musí je používat a musí jimi být p�ipojeni 

k bezpe�nostnímu lanu;

• c) pracovní lano musí být opat�eno bezpe�ným 

prost�edkem pro výstup a sestup a musí mít samojisticí 

systém zamezující pádu v p�ípadech, kdy uživatel ztratí 
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11. Evropská sm�rnice 2009/104/ES o BOZP 

Sm�rnice Evropského parlamentu a rady 2009/104/ES o minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví pro používání pracovního za�ízení zam�stnanci p�i práci 

[CRAA pozn.: Evropské sm�rnice jsou závazné pro �lenské zem�, které zavazují p�ijmout 

opat�ení k dosažení ur�itého cíle v ur�eném �ase. Rovn�ž musí být transponovány do 

právních p�edpis� dané zem�. Nejsou tedy závazné pro ob�any, jsou závazné pouze pro 

stát jako takový. Požadavky této sm�rnice (resp. své p�edch�dkyn� 2001/45/ES) �R 

splnila prost�ednictvím NV �. 362/2005 Sb.] 

- (8) Práce ve výšce m�že vystavovat zam�stnance zvláš� závažným rizik�m pro jejich 

zdraví a bezpe�nost, zejména rizik�m pád� z výšky a dalším vážným pracovním 

úraz�m, které tvo�í velkou �ást všech úraz�, zejména smrtelných úraz�. 

KAPITOLA II POVINNOSTI ZAM�STNAVATELE 

- �lánek 6 Pracovní za�ízení se zvláštními riziky 

o Pokud používání pracovního za�ízení m�že p�edstavovat zvláštní riziko pro 

bezpe�nost nebo zdraví zam�stnanc�, p�ijme zam�stnavatel nezbytná 

opat�ení k zajišt�ní toho, aby: 

� a) bylo používání pracovního za�ízení omezeno pouze na osoby 

pov��ené jeho používáním; 

� b) v p�ípad� oprav, úprav a údržby nebo servisu provád�li tyto 

práce zvláš� ur�ení zam�stnanci. 

- �lánek 9 Školení zam�stnanc�

o Aniž je dot�en �lánek 12 sm�rnice 89/391/EHS, p�ijme zam�stnavatel 

nezbytná opat�ení k zajišt�ní toho, aby: 

� a) zam�stnanci pov��ení používáním pracovního za�ízení získali 

odpovídající školení, v�etn� školení o rizicích, která toto 

používání p�ípadn� zahrnuje;

� b) zam�stnanci uvedení v �l. 6 písm. b) získali vhodné zvláštní 

školení. 

P
ÍLOHA II  

- „4. Ustanovení o používání pracovního za�ízení poskytnutého pro do�asnou práci ve 

výšce

� 4.1.3 Lana jako p�ístupové cesty a prost�edky pro polohování 

mohou být používány jen za podmínek, kdy podle posouzení 
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konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavk� stanovených 

zvláštním právním p�edpisem10. 

- XIII. Stavební výtahy 

o 3. Po ukon�ení práce a p�i jejím p�erušení musí být proti samovolnému 

pohybu zajišt�no i pracovní za�ízení stroje jeho spušt�ním na zem nebo 

umíst�ním do p�epravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem 

k používání. 

o 4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nem�že v p�ípad�

pot�eby okamžit� zasáhnout, u�iní v souladu s návodem k používání 

opat�ení, která zabrání samovolnému spušt�ní stroje a jeho neoprávn�nému 

užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klí�e ze 

spínací sk�í�ky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

- XIX. Práce nad vodou nebo v její t�sné blízkosti 

o 1. Zhotovitel zajiš�uje ochranu proti pádu do vody podle zvláštního 

právního p�edpisu11. 

o 2. Nelze-li výjime�n� ochranu proti pádu do vody podle bodu 1. spolehliv�

zajistit prost�edky kolektivní ochrany, musí být fyzické osoby, které jsou 

vystaveny nebezpe�í pádu do vody, vybaveny vhodným osobním ochranným 

pracovním prost�edkem ur�eným pro 

ochranu p�ed utonutím; s 

ohledem na místní 

podmínky, zejména 

hloubku vody, rychlost 

proudu a výšku nad 

hladinou, musí tento 

osobní ochranný pracovní 

prost�edek umožnit 

zachycení pop�ípad�

vyzdvižení jeho uživatele z vody.

                                                                   
10

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky.
11

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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4. NV �. 495/2001 Sb., o poskytování OOPP 

Na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �isticích a dezinfek�ních prost�edk�

[CRAA pozn.: Platí pro zam�stnavatele i pro OSV�.] 

§ 2 Ochrannými prost�edky pro ú�ely tohoto na�ízení nejsou

- a) b�žné pracovní od�vy a obuv, které nejsou ur�eny k ochran� zdraví zam�stnanc�

p�ed riziky a které nepodléhají p�i práci mimo�ádnému opot�ebení nebo zne�išt�ní, 

- b) výstroj a vybavení záchranných sbor� a služeb vykonávajících �innost podle 

zvláštních právních p�edpis�12

- c) speciální ochranné prost�edky používané v armád� nebo po�ádkových 

a bezpe�nostních silách, 

- e) sportovní výstroj a vybavení [CRAA pozn.: To je d�vodem, pro� je nezbytné 

striktn� dbát na užívání OOP proti pádu a ne horolezecké 

(speleoalpinistické) výstroje]

§ 3 

- (1) Ochranné prost�edky musí 

o a) být po dobu používání ú�inné proti vyskytujícím se rizik�m a jejich 

používání nesmí p�edstavovat další riziko, 

o b) odpovídat podmínkám na pracovišti, 

o c) být p�izp�sobeny fyzickým p�edpoklad�m jednotlivých zam�stnanc�, 

o d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zam�stnanc�. 

- (2) Tam, kde p�ítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zam�stnanci používali 

sou�asn� více ochranných prost�edk�, musí být tyto ochranné prost�edky vzájemn�

slu�itelné. 

- (3) Zam�stnanci musí být s používáním ochranných prost�edk� seznámeni. Používání 

ochranných prost�edk� více zam�stnanci je možné pouze v p�ípad�, že byla u�in�na 

opat�ení, která zamezí ohrožení p�enosnými chorobami. 

- (4) Zp�sob, podmínky a dobu používání ochranných prost�edk� stanoví zam�stnavatel 

na základ� �etnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce 

a pracovišt� a s p�ihlédnutím k vlastnostem t�chto ochranných prost�edk�. 

                                                                   
12

Nap�íklad vyhláška �. 341/1992 Sb., o bá�ské záchranné služb� [CRAA pozn.: zmín�ná vyhláška 
už neplatí, byla nahrazena vyhláškou �. 447/2001 Sb., o bá�ské záchranné služb�, ale 

i ta se v sou�asnosti p�ed�lává a bude se m�nit].
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� 3.3.5 Zábradlí musí být z�ízena u pracoviš� a komunikací 

o nestejné úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než 0,5 m a na volných 

okrajích most�, lávek, ochoz�, galérií, na schodištích 

a vyrovnávacích rampách. Zábradlí není t�eba, je-li bezpe�nost 

osob zajišt�na jiným zp�sobem, nap�íklad parapety, zdivem nebo 

jinou konstrukcí. Hrozí-li nebezpe�í podklouznutí osob, 

pop�ípad� pádu p�edm�t�, musí být zábradlí u podlahy opat�eno 

ochrannou lištou o výšce nejmén� 0,1 m. 

o 5.6 Komunikace provedené jako roštové mosty, lávky, galerie, schodišt�

a ochozy musí mít ší�ku nejmén� 0,5 m a musí mít po celé ploše pevnou, 

rovnou podlahu upravenou tak, aby jí nemohly propadávat p�edm�ty 

ohrožující bezpe�nost osob, podél bok� u podlahy musí být opat�eny 

ochranou lištou o výšce nejmén� 0,1 m a musí být podél volného okraje 

vybaveny vhodnou ochrannou konstrukcí. Vhodnou konstrukcí se rozumí 

zábradlí nebo jiná rovnocenná konstrukce o dostate�né výšce a s výplní 

zabra�ující propadnutí osob. 

- 8. Poskytování první pomoci

o Prost�edky a za�ízení pro poskytování první pomoci musí být umíst�ny na 

dostupném míst� a musí být ozna�eny zna�kami.

- 9. Venkovní pracovišt�

o 9.1 Venkovní pracovišt� musí být zajišt�na proti vstupu nepovolaných osob 

a uspo�ádána tak, aby nedocházelo k ohrožení zdržujících se zam�stnanc�

a osob a byl zam�en bezpe�ný pohyb dopravních prost�edk� i chodc�. 

o 9.3 Není-li denní osv�tlení dostate�né, musí mít venkovní pracovišt� po 

dobu, kdy se na n�m zdržují zam�stnanci, zajišt�no um�lé osv�tlení 

odpovídající intenzity.

o 9.4 Venkovní pracovišt� musí být, pokud je to možné, uspo�ádána tak, aby 

zam�stnanci 

� byli chrán�ni p�ed nep�íznivou pov�trnostní situací, 

� nebyli vystavováni škodlivým ú�ink�m hluku a škodlivin, zejména 

plyn�, par a prachu, a byli chrán�ni p�ed padajícími p�edm�ty, 

� mohli rychle opustit pracovišt� v p�ípad� nebezpe�í, p�ípadn�

aby jim mohla být rychle poskytnuta pomoc.
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o d) náležité a bezpe�né upevn�ní technického vybavení pracovišt�

a výrobních a pracovních prost�edk� a za�ízení a jejich �ástí tak, aby 

nemohlo dojít k jejich nežádoucímu (necht�nému) pohybu, 

o e) opat�ení k ochran� zdraví pro pracovišt�, na kterých jsou používány 

zdraví škodlivé nebo nebezpe�né látky a p�ípravky, stanovené zvláštními 

právními p�edpisy, 

o f) opat�ení pro zdolávání mimo�ádných událostí a pravidla pro chování 

zam�stnanc� k zajišt�ní bezpe�né evakuace osob, p�ípadn� zví�at, podle 

zvláštních právních p�edpis�, 

o g) zabezpe�ení pracovišt� proti vstupu nepovolaných osob, a to 

i v mimopracovní dob�. 

P�íloha k na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. - Další podrobn�jší požadavky na pracovišt� a pracovní 

prost�edí 

- 3. St�echy, p�í�ky, st�ny a stropy, podlahy 

o 3.1 St�echy 

� P�ístup na konstrukci st�echy vyrobené z materiálu 

o nedostate�né poch�zné pevnosti nesmí být zam�stnavatelem 

povolen, pokud nejsou zajišt�ny podmínky pro bezpe�ný výkon 

práce. 

o 3.2 P�í�ky, st�ny a stropy 

� 3.2.3 Nechrán�né otvory ve st�nách, s výjimkou otvor�, jejichž 

dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvor� o ší�ce 

menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpe�eny 

proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do v�tší 

hloubky než 1,5 m. Profil pr�lezných otvor� musí odpovídat 

zp�sobu použití. 

o 3.3 Podlahy 

� 3.3.4 Zam�stnanci nesmí být vystaveni nebezpe�í pádu z výšky na 

pracovišti nebo na komunikaci s podlahou umístn�nou výše než 

0,5 m nad okolní podlahou nebo terénem. Pro tento ú�el je nutno 

zajistit bezpe�ný p�ístup. 
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§ 4 

- (1) P�i hodnocení rizik pro výb�r a použití ochranných prost�edk� se postupuje 

zejména podle p�ílohy �. 1 k tomuto na�ízení. 

- (2) P�i výb�ru ochranných prost�edk� se postupuje zejména podle p�íloh �. 2 a 3 

k tomuto na�ízení. 

P�íloha �. 2 

- Prost�edky pro prevenci pád�: 

o a) úplná výstroj pro prevenci pád� v�etn� veškerých dopl�k�, 

o b) brzdné za�ízení pohlcující kinetickou energii v�etn� veškerých 

nezbytných dopl�k�, 

o c) prost�edky pro polohování t�la. 

P�íloha �. 3 Práce a �innosti, které vyžadují poskytování ochranných prost�edk�, jsou zejména: 

- Ochranné p�ilby: 

o a) práce na staveništi, 

o b) práce spojené s údržbou, opravami a modernizací ocelových most�, 

ocelových konstrukcí budov, stožár�, v�ží, ocelových konstrukcí, vysokých 

pecí, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkém potrubí, 

v kotelnách a elektrárnách, 

o c) práce spojené s údržbou a opravami v jámách, výkopech, šachtách 

a tunelech, 

o d) zemní práce a práce v lomech, 

o e) práce v podzemí, povrchových dolech, otev�ených výkopech, 

p�i likvidaci skládek uhlí, 

o h) práce v blízkosti zdvihacích za�ízení, je�áb� a dopravník�, 

o n) záchranné práce a zdolávání havárií, nejsou-li vykonávány záchrannými 

sbory a službami, 

- 2. Práce a �innosti, které vyžadují ochranu nohou 

o 2.1 Ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí: 

o b) lešená�ské práce, 

o f) práce na st�echách, 

- 7. Práce a �innosti, které vyžadují ochranu p�ed nep�íznivým po�asím 

o práce ve venkovním prost�edí v deštivém a chladném po�así. 

- 8. Práce a �innosti, které vyžadují použití výstražných od�v�

o Práce, p�i nichž je zapot�ebí, aby zam�stnanci byli z�eteln� viditelní. 
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- 9. Práce a �innosti, které vyžadují použití bezpe�nostních pás� a postroj�

o a) práce na lešeních a konstrukcích, 

o b) práce p�i montáži stavebních prefabrikát�. 

o c) práce na stožárech. 

- 10. Práce a �innosti, které vyžadují použití bezpe�nostních lan 

o a) práce v kabinách výškových je�áb�, 

o b) práce ve výškových kabinách stohovacích a zakládacích za�ízení 

ve skladištích, 

o c) práce ve vysokých �ástech vrtných v�ží, 

o d) práce v šachtách a stokách. 
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10. NV �. 101/2005 Sb., o pracovním prost�edí 

Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 

prost�edí 

§ 3 

- (1) Pracovišt� musí být po dobu provozu udržována pot�ebnými technickými 

a organiza�ními opat�eními, spl�ujícími požadavky tohoto na�ízení, ve stavu, který 

neohrožuje bezpe�nost a zdraví osob. 

- (2) Zam�stnavatel p�i zajišt�ní bezpe�ného stavu pracovišt� vychází z hodnocení rizik 

vyplývajících z možných zdroj� ohrožení bezpe�nosti a zdraví zam�stnanc� ve vztahu 

k vykonávané �innosti, zejména z posouzení možností omezení úrovn� rizikových 

faktor� pracovních podmínek, požadavk� na ochranu zam�stnanc� p�ed ú�inky 

škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních 

prost�edk� a za�ízení. 

- (3) Podmínkou k uvedení pracovišt�, v�etn� výrobních a pracovních prost�edk�, do 

provozu a používání je, že odpovídají požadavk�m stanoveným ve zvláštních právních 

p�edpisech a požadavk�m tohoto na�ízení. P�ed uvedením pracovišt� do provozu 

a používání je nutné zajistit 

o a) uspo�ádání pracovišt� tak, aby zam�stnanci byli chrán�ni p�ed 

nep�íznivými pov�trnostními vlivy a p�ed škodlivými ú�inky pracovních 

a technologických postup� a výrobních a technologických proces�, v�etn�

ur�ení osob, k jejichž povinnostem pat�í zajiš�ovat bezpe�ný provoz, 

používání, údržbu, úklid, �išt�ní a opravy pracovišt�, 

o b) stanovení obsahu a zp�sobu vedení provozní dokumentace a záznam�

o vybavení pracovišt� a ur�ení osoby odpov�dné za jejich vedení, 

o c) umíst�ní, uspo�ádání a instalaci výrobních a pracovních prost�edk�

a za�ízení, skladových prostor�, komunika�ních ploch a dopravních 

komunikací a vymezení pracovního místa zam�stnanci; stroje a technická 

za�ízení se umís�ují tak, aby byly pokud možno soust�ed�ny výrobní 

a pracovní prost�edky a za�ízení s p�ibližn� stejnými ú�inky podle druh�

a vlastností škodlivin a vliv� na okolí, 
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9. Z �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

Zákon �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní n�kterých 

zákon�

§ 4 �eské technické normy 

- (1) �eská technická norma je dokument schválený Ú�adem pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Ú�ad“) pro opakované nebo 

stálé použití vytvo�ený podle tohoto zákona a ozna�ený písmenným ozna�ením �SN, 

jehož vydání bylo oznámeno ve V�stníku Ú�adu. �eská technická norma není 

obecn� závazná. [CRAA pozn.: �eská technická norma není obecn� závazná, 

pokud její závaznost není vynucena jinak, nap�íklad právním p�edpisem, 

smluvním vztahem (nap�. objednávkou �i smlouvou), návodem k obsluze �i 

k montáži, rozhodnutím správního orgánu, pokynem nad�ízeného, jinou normou, 

p�ípadn� i jinak. Ústavní soud ve svém nálezu �. 40/08 z kv�tna 2009 

potvrdil, že technické normy nejsou obecn� závazné, jde o kvalifikovaná 

doporu�ení (nikoliv však p�íkazy) a jejich používání není závazné, ale 

pouze dobrovolné. To však neplatí v p�ípadech, kdy je dodržení �SN 

vyžadováno jiným p�edpisem. Na druhou stranu odborná právní expertíza 

autorizovaná Právnickou fakultou Palackého university v Olomouci na téma 

„Odpov�dnost za škodu v p�ípadech škodní události související 

s provozováním a servisem výtah�“ ve v�ci nerespektování technických norem 

uvádí, že „ten, kdo trpí stav, který je v rozporu s ustanovením �eských 

technických norem, si nepo�íná tak, abych p�edcházel škodám“.]
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5. NV �. 362/2005 Sb., BOZP výškových prací 

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

[CRAA pozn.: Platí pro zam�stnavatele i pro OSV�.] 

§ 1 

- Toto na�ízení zapracovává p�íslušné p�edpisy Evropských spole�enství13 a upravuje 

zp�sob organizace práce a pracovních postup�, které je zam�stnavatel povinen 

zajistit p�i práci na pracovištích, na nichž jsou zam�stnanci vystaveni nebezpe�í pádu 

z výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou"), a bližší požadavky na bezpe�ný provoz a používání technických za�ízení 

poskytovaných zam�stnanc�m pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

§ 2 

- (1) Toto na�ízení se nevztahuje na práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

vykonávané p�i 

o a) hornické �innosti a p�i �innosti provád�né hornickým zp�sobem 

na pracovištích podléhajících vrchnímu dozoru podle zvláštního právního 

p�edpisu14, 

o b) provozování námo�ních plavidel podle zvláštního právního p�edpisu15, 

o c) provád�ní záchranných a likvida�ních prací složkami integrovaného 

záchranného systému16, 

                                                                   
13

Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27. �ervna 2001, kterou se m�ní 

sm�rnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví pro používání 
pracovního za�ízení zam�stnanci p�i práci (druhá samostatná sm�rnice ve smyslu �l. 16 odst. 1 
sm�rnice 89/391/EHS). [CRAA pozn.: uvedená sm�rnice je již zrušena, byla nahrazena 

Sm�rnicí Evropského parlamentu a rady 2009/104/ES o minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví pro používání pracovního za�ízení zam�stnanci p�i práci]. 

14
Zákon �. 61/1988 Sb., o hornické �innosti, výbušninách a o státní bá�ské správ�, ve zn�ní zákona 

�. 425/1990 Sb., zákona �. 542/1991 Sb., zákona �. 169/1993 Sb., zákona �. 128/1999 Sb., zákona 
�. 71/2000 Sb., zákona �. 124/2000 Sb., zákona �. 315/2001 Sb., zákona �. 206/2002 Sb., zákona 

�. 320/2002 Sb., zákona �. 226/2003 Sb., zákona �. 227/2003 Sb. a zákona �. 3/2005 Sb. 
15

Zákon �. 61/2000 Sb., o námo�ní plavb�.

Vyhláška �. 25/2001 Sb., o pravidlech bezpe�nosti práce na námo�ní obchodní lodi. 
16

Nap�íklad zákon �. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm�n� n�kterých 

zákon�, ve zn�ní zákona �. 320/2002 Sb. a zákona �. 20/2004 Sb., zákon �. 133/1985 Sb., o požární 
ochran�, ve zn�ní zákona �. 425/1990 Sb., zákona �. 40/1994 Sb., zákona �. 203/1994 Sb., zákona 
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o d) p�íprav� a výcviku složek integrovaného záchranného systému 

k provád�ní záchranných a likvida�ních prací. 

- (2) Tímto na�ízením nejsou dot�eny jiné požadavky na pracovišt� a pracovní prost�edí 

stanovené zvláštními právními p�edpisy17. 

§ 3 

- (1) Zam�stnavatel p�ijímá technická a organiza�ní opat�ení k zabrán�ní pádu 

zam�stnanc� z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 

bezpe�nému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provád�ní

o a) na pracovištích a p�ístupových komunikacích nacházejících 

se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v p�ípad�

pádu život nebo zdraví osob nap�íklad popálením, poleptáním, akutní 

otravou, zadušením, 

o b) na všech ostatních pracovištích a p�ístupových komunikacích, pokud leží 

ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, p�ípadn� pokud pod nimi volná 

hloubka p�esahuje 1,5 m. 

- (2) Ochranu proti pádu zajiš�uje zam�stnavatel p�ednostn� pomocí prost�edk�

kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, nap�íklad ochranná 

zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sít� a do�asné stavební 

konstrukce, nap�íklad lešení nebo pracovní plošiny. 

- (3) Prost�edky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prost�edky 

proti pádu, se použijí v p�ípad�, kdy povaha práce vylu�uje použití prost�edk�

kolektivní ochrany nebo není-li použití prost�edk� kolektivní ochrany s ohledem na 

povahu, p�edpokládaný rozsah a dobu trvání práce a po�et dot�ených zam�stnanc�

ú�elné nebo s ohledem na bezpe�nost zam�stnance dostate�né. 

- (4) Ochranu proti pádu není nutné provád�t 

o a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nep�esahuje 10 stup��, 

pokud pracovišt�, pop�ípad� p�ístupová komunikace, jsou vymezeny 

                                                                                                                                                          
�. 163/1998 Sb., zákona �. 71/2000 Sb., zákona �. 237/2000 Sb. a zákona �. 320/2002 Sb., zákon 
�. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� (vodní zákon), ve zn�ní zákona �. 76/2002 Sb., 
zákona �. 320/2002 Sb., zákona �. 274/2003 Sb. a zákona �. 20/2004 Sb., zákon �. 61/1988 Sb., 
o hornické �innosti, výbušninách a o státní bá�ské správ�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
17 Nap�íklad na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 
prost�edí, vyhláška �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, na�ízení vlády �. 168/2002 
Sb., kterým se stanoví zp�sob organizace práce a pracovních postup�, které je zam�stnavatel povinen 
zajistit p�i provozování dopravy dopravními prost�edky.
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� (4) P�ed použitím musí být bezpe�nostní lanka, spoušt�cí lana 

a lávky otestovány na nejmén� �ty�násobek pracovního zatížení 

8.6 V �. 246/2001 Sb. podmínky požární bezpe�nosti 

Vyhláška MV �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

§ 2 Základní požadavky 

- (3) Druhy v�cných prost�edk� požární ochrany se rozumí 

o b) osobní ochranné prost�edky, 

o d) prost�edky pro práci ve výškách, nad volnými hloubkami, na vod�, ve 

vod� a pod hladinou. 

§ 4 Druhy vyhrazené požární techniky, v�cných prost�edk� požární ochrany a požárn�
bezpe�nostních za�ízení 

- (2) Za vyhrazené druhy v�cných prost�edk� požární ochrany se považují 

o d) prost�edky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami. 

8.7 Z �. 221/1999 Sb. o vojácích 

Zákon �. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání 

§ 120 Jednorázové mimo�ádné odškodn�ní 

- (1) Jednorázové mimo�ádné odškodn�ní ve výši šestinásobku minimální mzdy náleží 

vojákovi, který se stal invalidním v prvním nebo druhém stupni následkem služebního 

úrazu nebo nemoci z povolání p�i 

o c) výcviku za mimo�ádn� ztížených podmínek, zejména ve vysokohorském 

terénu, poušti, mo�i a bažinách, 

o e) telekomunika�ních a jiných pracích na stožárech, p�i pracích 

vykonávaných v nucených polohách bez pracovních plošin, z provazových 

žeb�ík� a visutých seda�ek, v záv�su na ochranném pásu a v omezeném 

pracovním prostoru na pracovní lávce, ve výškách nad 10 m. [CRAA pozn.: 

M�jte to na pam�ti, pokud byste školili vojáky]

o i) cvi�ení ve vojenské hasi�ské jednotce. 
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HLAVA VIII - PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUP	 Z HLEDISKA BEZPE�NÉHO 
PROVÁD�NÍ NAT�RA�SKÝCH PRACÍ, PRACÍ VE VÝŠKÁCH, ZA BOKEM LOD� A SE 
ZÁCHRANNÝMI �LUNY A VORY 

- Díl 1 Nat�ra�ské práce 

o § 50 

� (1) P�i používání chemických odstra�ova�� starých nát�r� je t�eba 

použít osobní ochranné pracovní prost�edky, které zabrání jejich 

styku s pokožkou a chrání o�i. P�i práci ve výšce nebo jinde v 

blízkosti lan nesmí dojít ke styku barev s lany, bezpe�nostními postroji 

nebo lanky. 

- Díl 2 Práce ve výškách a za bokem lod�

o § 52 

� (1) �len posádky pracující ve výšce musí být vždy zajišt�n 

bezpe�nostním postrojem. Pro práci nad b�žný dosah musí být 

použita pracovní plošina, lešení nebo žeb�ík. 

� (2) P�i práci za bokem lod� musí být použita záchranná vesta 

a v blízkosti musí být p�ipraven záchranný kruh. 

� (3) Práce za bokem lod� je s výjimkou havarijních p�ípad� zakázána 

za jízdy, v suchém doku, mezi boky dvou vedle sebe stojících plavidel 

a mezi bokem lod� a náb�ežím. 

o § 53 

� P�i práci ve výšce musí být zajišt�na bezpe�nost osob procházejících 

nebo pracujících pod místem práce ve výšce. Pod místem práce ve 

výšce musí být vyv�šeno viditelné upozorn�ní na probíhající práci. 

o § 54 Lana 

� (1) P�i používání lan je nutné vycházet z jejich odolnosti v��i 

chemickým vliv�m. 

� (2) Lana musí být skladována mimo p�sobení tepla a sv�tla, 

v prostorech odd�lených od chemických a jiných látek, které je 

mohou poškodit. 

� (3) Lana musí být p�ed použitím prohlédnuta zevnit� i zevn�

s cílem zjistit možné zhoršení stavu, nadm�rné opot�ebení nebo 

poškození. 

28 CRAA: Právní normy a p�edpisy pro práce ve výškách

vhodnou ochranou proti pádu, nap�íklad zábranou umíst�nou ve 

vzdálenosti nejmén� 1,5 m od okraje, na n�mž hrozí nebezpe�í pádu (dále 

jen "volný okraj"), 

o b) podél volných okraj� otvor�, jejichž p�dorysné rozm�ry alespo�

v jednom sm�ru nep�esahují 0,25 m, 

o c) pokud úrove� terénu nebo podlahy pracovišt� uvnit� objektu leží nejmén�

0,6 m pod korunou vyzdívané zdi. 

[CRAA pozn.: Zábrana je definována v NV �. 591/2006 Sb., v p�íloze �. 3 �ásti III. 

bodu 2. takto: „Za vhodnou zábranu se považuje 

• zábradlí, u n�hož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na 

zajišt�ní prostoru pod horní ty�í proti propadnutí, 

• p�enosné dílcové zábradlí, 

• bezpe�nostní zna�ení ozna�ující riziko pádu osob upevn�né ve výšce horní 

ty�e zábradlí (ve výšce 1,1 m nad okolní úrovní), 

• p�ekážka nejmén� 0,6 m vysoká, nebo 

• zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejmén� 0,9 m.]

- (5) Zam�stnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubn�, jejichž p�dorysné 

rozm�ry ve všech sm�rech p�esahují 0,25 m, byly bezprost�edn� po jejich vzniku 

zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajišt�nými proti posunutí nebo aby volné 

okraje otvor� byly zajišt�ny technickým prost�edkem ochrany proti pádu, nap�íklad 

zábradlím nebo ohrazením. Zajišt�ny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 

st�nách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve st�nách 

o ší�ce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 

- (6) Zam�stnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaru�ují, že jsou p�i zatížení 

osobami v�etn� ná�adí, pracovních pom�cek a materiálu bezpe�né proti prolomení, 

p�ípadn� na nichž toto zatížení není vhodn� rozloženo technickou konstrukcí 

(pracovní, pop�. p�ístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajišt�ní proti 

propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat 

nestabilní p�edm�ty a p�edm�ty ur�ené k jinému použití (v�dra, sudy, židle, stoly 

apod.).

- (7) Práce ve výškách nesmí být provád�na, jestliže nep�íznivá pov�trnostní situace, 

s ohledem na použitou ochranu proti pádu, m�že ohrozit bezpe�nost a zdraví 

zam�stnanc�. 

- (8) P�i práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamocen� nebo 

samostatn� musí být zam�stnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 

zam�stnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zam�stnancem. 
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Zam�stnanec vykonávající práci uvedenou ve v�t� první musí být pou�en o povinnosti 

p�erušit práci, pokud v ní nem�že pokra�ovat bezpe�ným zp�sobem, a o p�erušení 

práce musí neprodlen� informovat vedoucího zam�stnance, pop�ípad� zam�stnavatele. 

- § 4 Další požadavky na zp�sob organizace práce a pracovních postup�, které 

je zam�stnavatel povinen zajistit p�i práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 

a na bezpe�ný provoz a používání technických za�ízení poskytovaných zam�stnanc�m 

pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v p�íloze k tomuto 

na�ízení. 

P�íloha k na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. 

- I. Zajišt�ní proti pádu technickou konstrukcí 

o 1. Zp�sob zajišt�ní a rozm�ry technických konstrukcí (dále jen 

„konstrukce") musejí odpovídat povaze provád�ných prací, 

p�edpokládanému namáhání a musí umož�ovat bezpe�ný pr�chod. Výb�r 

vhodných p�ístup� na pracovišt� ve výšce musí odpovídat �etnosti použití, 

požadované výšce místa práce a dob� jejího trvání. Zvolené �ešení musí 

umož�ovat evakuaci v p�ípad� hrozícího nebezpe�í. Pohyb na pracovních 

podlahách a dalších plochách ve výšce a p�ístupy k nim nesmí vytvá�et 

žádná další rizika pádu. 

o 2. V závislosti na zp�sobu zajišt�ní a typu konstrukce musí být p�ijata 

odpovídající opat�ení ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné 

okraje musí být zajišt�ny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodn�

uspo�ádané, dostate�n� vysoké a pevné k zabrán�ní nebo zachycení pádu 

z výšky. P�i použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úraz�

zam�stnanc� p�i jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu m�že být 

p�erušena pouze v místech žeb�íkových nebo schodiš�ových p�ístup�. 

o 3. Požadavky na uspo�ádání, montáž, demontáž, zajišt�ní stability 

a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v pr�vodní, 

pop�ípad� provozní dokumentaci18. 

o 4. Zábradlí se skládá alespo� z horní ty�e (madla) a zarážky u podlahy 

(ochranné lišty) o výšce minimáln� 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní 

úrovní v�tší než 2 m, musí být prostor mezi horní ty�í (madlem) a zarážkou 

u podlahy zajišt�n proti propadnutí osob osazením jedné nebo více 
                                                                   
18

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a používání 

stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 
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8.4 Z �. 61/2000 Sb. o námo�ní plavb�

Zákon �. 61/2000 Sb., o námo�ní plavb�

§ 67c Povinnosti �lena posádky lod� v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

- (1) �len posádky lod� je povinen dodržovat zásady a postupy bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci tvo�ící pravidla pro 

o c) používání ochranných pracovních prost�edk�, 

o h) bezpe�né provád�ní nat�ra�ských prací, bezpe�nou práci ve výškách, za 

bokem lod� a se �luny a vory. 

8.5 V �. 336/2015 Sb. o BOZP na lodi 

Vyhláška �. 336/2015 Sb., o pravidlech bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na lodi 

HLAVA III PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUP	 Z HLEDISKA BEZPE�NÉHO POUŽÍVÁNÍ 
OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROST
EDK	

- § 23 Ochrana hlavy 

o �lenové posádky lod� nosí ochrannou p�ilbu p�i všech pracích 

provád�ných na palubách, v nákladových prostorech, ve dvojitém dn�, 

tancích, kofrdamech a p�i �innostech ve strojovn� s výjimkou prostoru 

velínu, dílen a sklad�. �lenové posádky lod� dále nosí ochrannou p�ilbu p�i 

poplachové �innosti, p�ekládacích operacích, manipulaci s kryty 

nákladových prostor� a s p�ekládacím za�ízením, p�i práci s uvazovacím 

a kotevním za�ízením, p�i práci se �luny, pontony a vory, p�i upev�ování 

nákladu a jeho kontrole, p�i práci ve výšce a za bokem lod�, na lod�nici a v 

doku a vždy, když o tom rozhodne velitel lod� nebo osoba pov��ená 

velitelem lod� nebo provozovatelem lod�. 

- § 24 Ochrana p�ed pády 

o �lenové posádky lod� pracující ve výšce, za bokem lod� nebo na jiném 

míst�, kde hrozí nebezpe�í pádu z výšky v�tší než 1,5 metru, musí mít 

bezpe�nostní postroj p�ipevn�ný k bezpe�nostnímu lanku. 
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neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. Za obvyklou 

pracovní výšku se považuje u t�žkých prací (zd�ní z cihel a tvárnic, 

manipulace s b�emeny, t�žším ná�adím a podobn�) práce do výšky 1,5 m, 

pro ostatní práce (natírání, obkládání, p�ipev�ování a spojování lehkých 

p�edm�t� a podobn�) práce do výšky 2 m nad úrovní pracovní podlahy. 

o (2) Žeb�ík se nesmí používat jako podp�rný nebo nosný prvek podlahy 

lešení, s výjimkou leše�ových žeb�ík�. 

o (3) Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní 

p�edm�ty a p�edm�ty ur�ené k jinému použití. 

8.3 V �. 239/1998 Sb. o BOZP p�i t�žb� ropy a plynu 

Vyhláška �BÚ �. 239/1998 Sb., o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci a bezpe�nosti provozu 

p�i t�žb� a úprav� ropy a zemního plynu a p�i vrtných a geofyzikálních pracích a o zm�n�

n�kterých p�edpis� k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a bezpe�nosti provozu p�i 

hornické �innosti a �innosti provád�né hornickým zp�sobem 

§ 16 Práce ve výškách 

-  (1) Pokud je zam�stnanec ohrožen pádem, propadnutím nebo sesutím z výšky nebo do 

hloubky 1,5 m nebo v�tší, musí být zajišt�n proti pádu. Osobní zajišt�ní proti pádu se 

m�že použít jen v p�ípad�, kdy nelze použít kolektivní zajišt�ní nebo toto by s ohledem 

na povahu práce nebo místní podmínky bylo neú�inné. 

- (2) Za kolektivní zajišt�ní proti pádu se považuje ochranné nebo záchytné zábradlí, 

ohrazení nebo sí�, které jsou dostate�n� pevné, odolné a upevn�né tak, aby snesly 

p�edpokládané namáhání. 

- (3) Za osobní zajišt�ní proti pádu se považuje zajišt�ní bezpe�nostním pásem nebo 

bezpe�nostním postrojem. Bezpe�nostní pás smí být použit jen jako polohovací 

prost�edek v míst�, kde se p�i pádu z výšky nep�edpokládá pohyb zam�stnance volným 

pádem. P�i použití bezpe�nostního postroje bez tlumi�e energie získané pádem nesmí 

výška volného pádu p�esáhnout 1,5 m, s tlumi�em pak výšku 4 m. 
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st�edních ty�í, p�ípadn� jiné vhodné výpln�, s ohledem na místní a provozní 

podmínky. Za dostate�nou se považuje výška horní ty�e (madla) nejmén�

1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní p�edpisy jinak19. 

o 5. Jestliže provedení ur�ité pracovní operace vyžaduje do�asné odstran�ní 

konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provád�ní této operace 

p�ijata ú�inná náhradní bezpe�nostní opat�ení. Práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opat�ení 

provedena. Bezprost�edn� po do�asném p�erušení nebo ukon�ení p�íslušné 

pracovní operace se odstran�ná konstrukce ochrany proti pádu op�t osadí. 

- II. Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost�edky 

o 1. Zam�stnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prost�edky 

odpovídaly povaze provád�né práce, p�edpokládaným rizik�m 

a pov�trnostní situaci, umož�ovaly bezpe�ný pohyb a aby byly pravideln�

prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky pr�vodní dokumentace [CRAA 

pozn.: EN 365 stanovuje, že návody musí obsahovat zd�raz�ující 

pot�ebu pravidelných periodických prohlídek a skute�nost, že musí 

být prohlíženy p�inejmenším každých 12 m�síc�]; p�itom smí být 

použity pouze osobní ochranné pracovní prost�edky, které spl�ují 

požadavky stanovené zvláštními právními p�edpisy20. 

o 2. Podle ú�elu a zp�sobu použití se rozlišují 

� a) osobní ochranné pracovní prost�edky pro pracovní polohování 

a prevenci proti pád�m z výšky (pracovní polohovací systémy), 

� b) osobní ochranné pracovní prost�edky proti pád�m z výšky 

(systémy zachycení pádu). 

o 3. Osobní ochranné pracovní prost�edky se používají samostatn� nebo 

v kombinaci prvk� a sou�ástí systém� a v souladu s návody k používání 

dodanými výrobcem tak, že je 

                                                                   
19

 Nap�íklad zákon �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní 

n�kterých zákon�, ve zn�ní zákona �. 71/2000 Sb., zákona �. 102/2001 Sb., zákona �. 205/2002 Sb. 
a zákona �. 226/2003 Sb., na�ízení vlády �. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky 
k posuzování shody, ve zn�ní na�ízení vlády �. 174/1998 Sb., na�ízení vlády �. 78/1999 Sb., na�ízení 
vlády �. 323/2000 Sb., na�ízení vlády �. 329/2002 Sb.
20

Na�ízení vlády �. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prost�edky. [CRAA pozn.: toto vládní na�ízení bylo 21. 4. 2018 bez náhrady zrušeno]
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� a) zam�stnanci zamezen p�ístup do prostoru, v n�mž hrozí 

nebezpe�í pádu (1,5 m od volného okraje), 

� b) zam�stnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky 

je zcela zabrán�no, nebo 

� c) pád bezpe�n� zachycen a zachyceného zam�stnance lze 

neprodlen� a bezpe�n� vyprostit [CRAA pozn.: �ehož lze 

mnohdy docílit pouze tak, že na pracovišti budou 

minimáln� dva pracovníci, oba vybaveni odpovídajícími OOP 

a oba vyškoleni], pop�ípad� dopravit do bezpe�ného místa; 

k zachycení pádu musí dojít v dostate�né výšce nad p�ekážkou 

(terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vylou�ilo zran�ní 

zam�stnance. 

o 4. Zam�stnanec se musí p�ed použitím osobních ochranných pracovních 

prost�edk� p�esv�d�it o jejich kompletnosti, provozuschopnosti 

a nezávadném stavu. [CRAA pozn.: kontrola OOP uživatelem p�ed 

použitím, ta je mimo jiné stanovena i v EN 365, kde stojí, že 

návod musí obsahovat pokyn pro uživatele o povinnosti provedení 

kontroly prost�edku p�ed použitím, aby se ujistil, zda je ve stavu 

schopném pro užívání]

o 5. Vhodný osobní ochranný pracovní prost�edek proti pádu, pop�ípad�

pracovní polohovací systém, v�etn� kotevních míst, musí být ur�en 

v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování 

technologického postupu nevyžadují, ur�í vhodný zp�sob zajišt�ní proti 

pádu, respektive pracovního polohování, v�etn� míst kotvení, odborn�

zp�sobilý zam�stnanec pov��ený zam�stnavatelem. [CRAA pozn.: proto 

d�razn� doporu�ujeme, aby instruktor sou�asn� s dokumentací 

ke školení vytvo�il zvláš� protokol o proškolení v kotvení 

a doporu�ení pro zam�stnavatele, aby vystavil pracovníkovi písemné 

pov��ení k této �innosti] Místo kotvení osobního ochranného 

pracovního prost�edku proti pádu musí být ve sm�ru pádu dostate�n�

odolné. [CRAA pozn.: proto je nezbytné i terminologicky rozlišovat 

mezi místem kotvení osobního ochranné pracovního prost�edku 

(kotevním bodem) a kotvicím za�ízením (výrobkem certifikovaným dle 

EN 795)]

o 6. P�ístupy v záv�su na lan� [CRAA pozn.: záv�sem na lan� se rozumí 

lanový p�ístup, tedy �innost výškového pracovníka – pr�myslového 

lezce] a pracovní polohovací systémy [CRAA pozn.: �innost Výškového 
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upevn�ných p�í�lí, z profil� ztužujících p�íhradovou konstrukci 

nebo podobných nášlapných ploch, pokud je v dosahu 

zam�stnance možnost upevn�ní prost�edku osobního zajišt�ní 

proti pádu. 

o (3) Sou�asn� s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny 

vzniklé otvory a prohlubn�, pokud rozm�r kratší strany nebo pr�m�ru je 

v�tší než 0,25 m. 

- § 81 Kolektivní zajišt�ní 

o (1) P�i práci na souvislých plochách ve výšce se provede kolektivní zajišt�ní 

tak, aby p�esahovalo krajní polohy pracovní plochy o 1,5 m na každou 

stranu. Jako vymezení pracovní plochy ve sm�ru do plochy lze použít 

zábranu podle § 80 odst. 2 písm. a). 

o (2) Na ploše se sklonem nad 10° se provede kolektivní zajišt�ní i podél 

okraje ve sm�ru sklonu. 

o (3) Ochranná a záchytná konstrukce, kterými jsou ochranné zábradlí, 

ochranné ohrazení, lešení, poklop, záchytné ohrazení, záchytné lešení 

a záchytná sí�, musí být dostate�n� pevné a odolné v��i vn�jším silám 

a nep�íznivým vliv�m a upevn�ny tak, aby bezpe�n� unesly p�edpokládané 

namáhání. 

- § 82 Osobní zajišt�ní 

o (1) Osobní zajišt�ní zam�stnanc� bezpe�nostním postrojem nebo 

bezpe�nostním pásem p�i práci ve výškách a nad volnou hloubkou musí být 

použito v p�ípadech, kdy nelze použít kolektivní zajišt�ní. 

o (2) P�i ochran� p�ed volným pádem je dovoleno použit jen bezpe�nostní 

postroje s tlumi�em pádové energie. Výška volného pádu m�že být nejvíce 

4 m. 

o (3) Prost�edek osobního zajišt�ní je dovoleno p�id�lit, byl-li k používání 

schválen státní zkušebnou. Tuto zkoušku nutno opakovat nejmén� jedenkrát 

za dva roky, pokud podmínky výrobce nestanoví jinak. Funk�ní zkoušku 

osobního zajišt�ní je nutno vykonat také po každé mimo�ádné události 

(zachycení pádu osoby, extrémní namáhání a podobn�). 

- § 83 Konstrukce pro zvyšování místa práce 

o (1) P�i postupu prací do výšky se musí místo práce i úrove� pracovišt�

zvyšovat tak, aby zam�stnanci mohli pracovat bezpe�n�, vzájemn� se 
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8.2 V �. 55/1996 Sb. o BOZP v podzemí 

Vyhláška �BÚ �. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

a bezpe�nosti provozu p�i �innosti provád�né hornickým zp�sobem v podzemí 

�ÁST OSMÁ - PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 

- § 79 Základní ustanovení 

o Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb 

zam�stnance, p�i kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, 

propadnutím nebo sesutím. P�i této �innosti musí být zam�stnanec zajišt�n 

proti pádu zp�sobem stanoveným tímto p�edpisem. 

- § 80 Zajišt�ní proti pádu 

o (1) Na pracovišti a cest� pro ch�zi a dopravní cest� nad vodou nebo jinými 

látkami, kde hrozí nebezpe�í poškození zdraví, a na ostatních od výšky 

1,5 m musí být provedena ochrana osob proti pádu kolektivním nebo 

osobním zajišt�ním, pokud tato vyhláška nestanoví jinak. 

o (2) Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje

� a) jestliže pracovišt� nebo cesta pro ch�zi nebo dopravní cesta 

jsou na plochách se sklonem do 10° v�etn� od vodorovné roviny 

a jsou vymezeny zábranou (jednoty�ové zábradlí o výšce 

minimáln� 1,1 m, které není ur�eno k ochran� proti pádu osob 

ani p�edm�t� ze zvýšené úrovn� apod.) umíst�nou nejmén� 1,5 m 

od hrany pádu, 

� b) jestliže práce na pracovišti a cest� pro ch�zi a dopravní cest�

do výšky 3 m svým charakterem a postupem znemož�uje dodržení 

opat�ení podle odstavce 1, pokud budou práce provád�ny 

pou�enými zam�stnanci a takovým pracovním postupem, kterým 

si zam�stnanci vytvá�ejí postupn� kolem sebe plochu, ze které 

mohou bezpe�n� pracovat. Technologický postup musí obsahovat 

p�esný vý�et �inností, které je nezbytné provád�t ve vzdálenosti 

menší než 1,5 m od hrany pádu, a po�et zam�stnanc�, kte�í se 

mohou v tomto prostoru sou�asn� pohybovat, 

� c) p�i krátkodobé montážní práci nevyhnutelné pro osazení 

stavebních prvk� a jejich vzájemném spojování. Tyto práce se 

mohou provád�t z konzol, z nava�ených nebo jiným zp�sobem 
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pracovníka s použitím OOP] lze používat jen v p�ípadech, kdy z posouzení 

rizik vyplývá, že práce m�že být p�i použití t�chto prost�edk� vykonána 

bezpe�n� a že použití jiných prost�edk� není opodstatn�né. S ohledem 

na související rizika, �as pot�ebný pro provedení práce a pln�ní 

ergonomických požadavk� musí být p�ednostn� používána seda�ka 

s vhodnými dopl�ky. 

o 7. Použití záv�su na lan� s prost�edky pro pracovní polohování je dále 

možné, jen pokud 

� a) systém je tvo�en nejmén� dv�ma nezávislými lany, p�i�emž 

jedno slouží jako nosný prost�edek pro výstup, sestup a zav�šení 

v požadované poloze (pracovní lano [CRAA pozn.: pouze 

EN 1891]) a druhé jako záložní (zajiš�ovací lano [CRAA pozn.: 

m�že být i EN 892 �]), 

� b) zam�stnanec používá zachycovací postroj [CRAA pozn.: 

EN 361], který je prost�ednictvím pohyblivého zachycova�e pádu

[CRAA pozn.: EN 353-2, p�íp. EN 12841 A], jenž sleduje 

pohyb zam�stnance, p�ipojen k zajiš�ovacímu lanu, 

� c) k pohybu po pracovním lan� se používají výhradn� k tomu 

ur�ené prost�edky pro výstup a sestup (nap�. sla�ovací 

prost�edky) a p�ipojení k pracovnímu lanu zahrnuje 

samosvorný systém [CRAA pozn.: EN 12841 C, p�íp. EN 341 

p�ed rokem 2012] k zabrán�ní pádu zam�stnance, který 

ztratil kontrolu nad svými pohyby, 

� d) ná�adí a další vybavení užívané p�i práci je p�ichyceno 

k postroji nebo k seda�ce, pop�ípad� jinak zajišt�no proti pádu, 

� e) práce je provád�na podle zpracovaného technologického 

postupu a pod dozorem tak, aby zam�stnanec konající práci 

mohl být v p�ípad� nouze neprodlen� vyprošt�n [CRAA pozn.: 

�ehož lze p�i práci z lana docílit pouze tak, 

že na pracovišti budou minimáln� dva pracovníci, oba 

vybaveni a vyškoleni]. 
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Sestupový/výstupový 

prost�edek (EN 12841 C/B) 
prost�edky pro výstup a sestup 
zahrnující samosvorný systém pro 
p�ípad ztráty kontroly [�l. II., bod 
7., písm. c) p�ílohy] 

Pohyblivý zachycova� pádu (EN 353-2 
a/nebo EN 12841 A) 
pohyblivý zachycova�e pádu, jenž sleduje 
pohyb zam�stnance [�l. II., bod 7., písm. b)] 

Zachycovací postroj (EN 361) 
zachycovací postroj p�ipojený 
k zajiš�ovacímu lanu [�l. II., bod 
7., písm. b) p�ílohy] 

Lavi�ka (seda�ka) 
s ohledem na rizika musí být 
p�ednostn� používána seda�ka 
[�l. II., bod 6 p�ílohy] 

Jisticí lano (EN 1891 nebo 
EN 892 �) 
systém je tvo�en dv�ma lany: druhé 
jako záložní (zajiš�ovací lano) 
[�l. II., bod 7., písm. a) p�ílohy] 

Pracovní lano (EN 1891) 
systém je tvo�en dv�ma lany: 
pracovní lano pro výstup, sestup 
a zav�šení [�l. II., bod 7., písm. a) 
p�ílohy k NV �. 362/2005 Sb.] 

[CRAA pozn.: Správný zp�sob provedení záv�su na lan�

(lanového p�ístupu) v souladu s NV �. 362/2005 Sb.]
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§ 12 Práce ve výškách 

-  (1) P�i práci ve výškách27 na stojících stromech zam�stnavatel musí zajistit, aby 

zam�stnanci 

o a) nepracovali v korun� stojícího stromu, pokud nejsou vybaveni pro 

práci ve výškách; v korun� stojícího stromu smí pracovat pouze jeden 

zam�stnanec, který musí být jišt�n dalším zam�stnancem stojícím u paty 

stromu, 

o b) nepracovali p�i pov�trnostní situaci, kdy dochází k nebezpe�nému výkyvu 

korun strom�, 

o c) nepracovali p�i teplot� vzduchu, korigované ú�inky proudícího vzduchu, 

nižší než -10 °C b�hem pracovní doby, 

o d) nepracovali osamocen�, 

o e) pro výstup do korun strom� používali stanovené prost�edky, zejména 

bezpe�nostní postroj nebo poutací �emeny a ocelové stupa�ky. 

- (2) P�ed zahájením prací ve výškách na stojících stromech musí zam�stnavatel vymezit 

ohrožený prostor a stanovit pravidla signalizace mezi zam�stnancem stojícím na zemi 

a zam�stnancem provád�jícím práce ve výškách. Ru�ní ná�adí se do koruny stromu 

dopravuje pomocí lana, jeho použití zajiš�uje k této �innosti ur�ený zam�stnanec. 

- (3) Zam�stnavatel musí zajistit, aby se od�ezávání v�tví koruny stojícího stromu 

pomocí �et�zové pily provád�lo z pracovní plošiny nebo, není-li to z d�vod�

spo�ívajících v povaze terénu možné, za použití 

jiné speciální techniky ur�ené pro práci ve 

výškách. Zam�stnanec i �et�zová pila musí být 

p�i výstupu do koruny stromu, b�hem práce i 

p�i sestupu zajišt�ni proti pádu samostatnými 

jisticími prost�edky, upevn�nými mimo zónu 

provád�né práce. 

- (4) Pro práci ve výškách s �et�zovou pilou 

musí zam�stnavatel zajistit zpracování 

místního provozního bezpe�nostního p�edpisu. 

                                                                   
27

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky.
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8. Další p�edpisy upravující práce ve výškách 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, na které se nevztahuje na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., 

v rozsahu své p�sobnosti �áste�n� upravují i další právní p�edpisy. Pro p�edstavu �i pro p�ípad 

pot�eby se jedná o následující (pozn. zákon �. 320/2015 Sb., o hasi�ském záchranném sboru 

a vyhláška �. 447/2001 Sb., o bá�ské záchranné služb� zám�rn� kv�li specifickému zam��ení 

obou složek, uvedeny nejsou): 

8.1 NV �. 339/2017 Sb. o BOZP v lese 

Na�ízení vlády �. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na zp�sob organizace práce 

a pracovních postup� p�i práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 

§ 2 Pro ú�ely tohoto na�ízení se rozumí 

- a) prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru práce provád�né p�i údržb�

les�, park�, sad�, b�ehových porost�, doprovodné zelen� vodních tok�, pozemních 

komunikací a v obvodu dráhy a p�i odstra�ování a okleš�ování stromoví a jiných 

porost� ohrožujících bezpe�né a spolehlivé provozování za�ízení elektriza�ní soustavy 

nebo plynárenských za�ízení, pop�ípad� p�i odstra�ování porost� ohrožujících provoz 

rozvodných tepelných za�ízení, p�stební práce, ošet�ování strom�, t�žba, 

soust�e�ování, manipulace, skladování a odvoz d�íví, práce ve výškách na stojících 

stromech a veškeré práce provád�né s p�enosnou �et�zovou pilou nebo k�ovino�ezem, 

- b) osamoceným zam�stnancem zam�stnanec, který je b�hem pracovní doby na 

pracovišti sám bez zajišt�ní dohledu a vykonává práci, 

- c) samostatn� pracujícím zam�stnancem zam�stnanec vykonávající práci na pracovišti 

sám se zajišt�ným dohledem, 

- d) ohroženým prostorem prostor, ve kterém je zam�stnanec vystaven nebezpe�í, které 

ohrožuje jeho zdraví a bezpe�nost; tvar a velikost ohroženého prostoru je stanoven 

u jednotlivých druh� prací, 

- o) místním provozním bezpe�nostním p�edpisem p�edpis zam�stnavatele upravující 

zejména pracovní technologické postupy pro používání stroj�, technických za�ízení, 

dopravních prost�edk� a ná�adí a pravidla jejich pohybu a pohybu zam�stnanc�

v prostorech a na pracovištích zam�stnavatele. 
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o 8. Za výjime�ných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití 

druhého lana mohlo zp�sobit, že provád�ní práce by bylo nebezpe�n�jší, lze 

p�ipustit použití jediného lana, pokud byla u�in�na náležitá opat�ení 

k zajišt�ní bezpe�nosti a sou�ásti systému jsou výrobcem k takovému 

zp�sobu použití ur�eny a vyhovují parametr�m jejich stanovené životnosti. 

o 9. Zam�stnavatel zajistí, aby zam�stnanec provád�jící práce p�i použití 

osobních ochranných pracovních prost�edk� proti pádu byl 

pro p�edpokládané �innosti vyškolen, zejména pak pro vyproš�ovací 

postupy p�i mimo�ádných událostech [CRAA pozn.: proto nedílnou 

sou�ástí kurz� musí být nácvik záchrany a ten musí být zmín�n 

v pracovníky podepsané osnov� kurzu. A jen pro zajímavost, 

mimo�ádnou událostí se v souladu § 2, písm. b) zákona �. 239/2000 

Sb. o integrovaném záchranném systému rozumí škodlivé p�sobení sil 

a jev� vyvolaných �inností �lov�ka, p�írodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prost�edí a vyžadují provedení záchranných a likvida�ních prací]. 

- III. Používání žeb�ík�

o 1. Žeb�ík m�že být použit pro práci ve výšce pouze v p�ípadech, kdy použití 

jiných bezpe�n�jších prost�edk� není s ohledem na vyhodnocení rizika 

opodstatn�né a ú�elné, p�ípadn� kdy místní podmínky, týkající se práce ve 

výškách, použití takových prost�edk� neumož�ují. Na žeb�íku mohou být 

provád�ny jen krátkodobé, fyzicky nenáro�né práce p�i použití ru�ního 

ná�adí. Práce, p�i nichž se používá nebezpe�ných nástroj� nebo ná�adí jako 

nap�íklad p�enosných �et�zových pil, ru�ních pneumatických ná�adí, se na 

žeb�íku nesm�jí vykonávat. 

o 2. P�i výstupu, sestupu a práci na žeb�íku musí být zam�stnanec obrácen 

obli�ejem k žeb�íku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpe�ného 

uchopení a spolehlivou oporu. 

o 3. Po žeb�íku mohou být vynášena (snášena) jen b�emena o hmotnosti do 15 

kg, pokud zvláštní právní p�edpisy nestanoví jinak21. 

                                                                   
21

Nap�íklad na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci, 

vyhláška �. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány t�hotným zam�stnankyním, 
zam�stnankyním, které kojí, a zam�stnankyním-matkám do konce devátého m�síce po porodu, 
o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zam�stnanc�m, a o podmínkách, za nichž 
mohou mladiství zam�stnanci výjime�n� tyto práce konat z d�vodu p�ípravy na povolání.
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o 4. Po žeb�íku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na n�m pracovat sou�asn�

více než jedna osoba. 

o 5. Žeb�ík nesmí být používán jako p�echodový m�stek s výjimkou p�ípad�, 

kdy je k takovému použití výrobcem ur�en. 

o 6. Žeb�íky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem 

p�esahovat výstupní (nástupní) plošinu nejmén� o 1,1 m, p�i�emž tento 

p�esah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou �ástí konstrukce, za 

kterou se vystupující (sestupující) zam�stnanec m�že spolehliv� p�idržet. 

Sklon žeb�íku nesmí být menší než 2,5 : 1, za p�í�lemi musí být volný 

prostor alespo� 0,18 m a u paty žeb�íku ze strany p�ístupu musí být 

zachován volný prostor alespo� 0,6 m. 

o 7. Žeb�ík musí být umíst�n tak, aby byla zajišt�na jeho stabilita po celou 

dobu použití. P�enosný žeb�ík musí být postaven na stabilním, pevném, 

dostate�n� velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby p�í�le byly vodorovné. 

Záv�sný žeb�ík musí být upevn�n bezpe�ným zp�sobem a s výjimkou 

provazových žeb�ík� zajišt�n proti posunutí a rozkývání. Provazový žeb�ík 

m�že být používán pouze pro výstup a sestup. 

o 8. U p�enosných žeb�ík� musí být zabrán�no jejich podklouznutí zajišt�ním 

bo�nic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových p�ípravk�

nebo jiných opat�ení s odpovídající ú�inností. Skládací a výsuvné žeb�íky 

musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajišt�ny proti vzájemnému 

pohybu. Pojízdné žeb�íky musí být p�ed zahájením prací a v jejich pr�b�hu 

zajišt�ny proti pohybu. P�enosné d�ev�né žeb�íky o délce 

v�tší než 12 m nelze používat. 

o 9. Na žeb�íku smí zam�stnanec 

pracovat jen v bezpe�né 

vzdálenosti od jeho horního 

konce, za kterou se u žeb�íku 

op�rného považuje vzdálenost 

chodidel nejmén� 0,8 m, u 

dvojitého žeb�íku nejmén� 0,5 

m od jeho horního konce.  

o 10. P�i práci na žeb�íku musí 

být zam�stnanec v p�ípadech, kdy stojí chodidly ve výšce v�tší než 5 m, 
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a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky a na�ízení vlády o bližších požadavcích na zajišt�ní bezpe�nosti 

a ochrany zdraví p�i práci v prost�edí s nebezpe�ím výbuchu, 

o t) nep�izná právo odmítnout výkon práce, o níž lze mít d�vodn� za to, 

že bezprost�edn� a závažným zp�sobem ohrožuje život nebo zdraví 

zam�stnanc�, pop�ípad� život nebo zdraví jiných fyzických osob. 

- (2) Za správní delikt podle odstavce 1 

o c) písm. a), g), j), k), q), r), s), t) a z) lze uložit pokutu až do výše 

1 000 000 K�, 

o d) písm. d), e), f), h), i), o), u) a zb) lze uložit pokutu až do výše 

2 000 000 K�. 
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o q) neplní povinnosti týkající se pracovišt� a pracovního prost�edí stanovené 

v zákonu o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci23, v na�ízení vlády o podrobn�jších požadavcích na pracovišt�

a pracovní prost�edí24, na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost 

a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky25 a na�ízení vlády o bližších požadavcích na zajišt�ní 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v prost�edí s nebezpe�ím výbuchu26, 

o t) nep�izná právo odmítnout výkon práce, o níž lze mít d�vodn� za to, 

že bezprost�edn� a závažným zp�sobem ohrožuje život nebo zdraví 

zam�stnanc�, pop�ípad� život nebo zdraví jiných fyzických osob, 

- (2) Za p�estupek podle odstavce 1 

o c) písm. a), g), j), k), q), r), s) a t) lze uložit pokutu až do výše 1.000.000 K�, 

o d) písm. d), e), f), h), i), o), u) a zb) lze uložit pokutu až do výše 

2.000.000 K�. 

§ 30 Správní delikty právnických osob na úseku bezpe�nosti práce 

- (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpe�nosti práce tím, že 

o a) nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpe�nost 

fyzických osob zdržujících se s jejím v�domím na jejích pracovištích, 

o d) p�enese náklady spojené se zajiš�ováním bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci na zam�stnance, 

o g) neposkytne bezplatn� osobní ochranné pracovní prost�edky, pracovní 

od�vy a obuv, mycí, �isticí a dezinfek�ní prost�edky nebo ochranné nápoje, 

a�koli k tomu má povinnost podle zvláštního právního p�edpisu, 

o h) nesplní povinnost udržovat osobní ochranné pracovní prost�edky 

v použivatelném stavu nebo nekontroluje jejich používání, 

o q) neplní povinnosti týkající se pracovišt� a pracovního prost�edí stanovené 

v zákonu o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci, v na�ízení vlády o podrobn�jších požadavcích na pracovišt�

a pracovní prost�edí, na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost 

                                                                   
23  Zákon �. 309/2006 Sb., v platném zn�ní. 
24 Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí. 
25 Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 
na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 
26 Na�ízení vlády �. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví 
p�i práci v prost�edí s nebezpe�ím výbuchu.
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zajišt�n proti pádu osobními ochrannými pracovními prost�edky. 

o 11. Zam�stnavatel zajistí provád�ní prohlídek žeb�ík� v souladu s návodem 

na používání. 

o 12. Ch�ze na d�ev�ném dvojitém žeb�íku (malí�ské práce) m�že být 

provád�na zaškolenými zam�stnanci, pohybují-li se po ploše, kde 

je vylou�eno nebezpe�í ztráty stability žeb�íku. 

- IV. Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

o 1. Materiál, ná�adí a pracovní pom�cky musí být uloženy, pop�ípad�

skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajišt�ny proti 

pádu, sklouznutí nebo shození jak b�hem práce, tak po jejím ukon�ení. 

o 2. Pro upevn�ní ná�adí, uložení drobného materiálu (h�ebíky, šrouby apod.) 

musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu ú�elu upravený pracovní od�v. 

o 3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze p�et�žovat; hmotnost materiálu, 

pom�cek, ná�adí, v�etn� osob, nesmí p�ekro�it nosnost konstrukce 

stanovenou v pr�vodní dokumentaci. 

- V. Zajišt�ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

o 1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce 

hrozí riziko pádu osob nebo p�edm�t� (dále jen „ohrožený prostor"), 

je nutné vždy bezpe�n� zajistit. 

o 2. Pro bezpe�né zajišt�ní ohrožených prostor� se použije zejména 

� a) vylou�ení provozu, 

� b) konstrukce ochrany proti pádu osob a p�edm�t� v úrovni místa 

práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, 

� c) ohrazení ohrožených prostor� dvouty�ovým zábradlím o výšce 

nejmén� 1,1 m s ty�emi upevn�nými na nosných sloupcích 

s dostate�nou stabilitou; pro práce nep�esahující rozsah jedné 

pracovní sm�ny posta�í vymezit ohrožený 

prostor jednoty�ovým zábradlím, 

pop�ípad� zábranou o výšce 

nejmén� 1,1 m, nebo 

� d) dozor ohrožených 

prostor� k tomu ur�eným 

zam�stnancem po celou 

dobu ohrožení. 
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o 3. Ohrožený prostor musí mít ší�ku od volného okraje pracovišt� nejmén�

� a) 1,5 m p�i práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

� b) 2 m p�i práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

� c) 2,5 m p�i práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

� d) 1/10 výšky objektu p�i práci ve výšce nad 30 m. 

� Ší�ka ohroženého prostoru se vyty�uje od paty svislice, která 

prochází vn�jší hranou volného okraje pracovišt� ve výšce. 

o 4. P�i práci na plochách se sklonem v�tším než 25 stup�� od vodorovné 

roviny se ší�ka ohroženého prostoru podle bodu 3 zv�tšuje o 0,5 m. 

Obdobn� se zv�tšuje tato ší�ka o 1 m na všechny strany od p�dorysného 

profilu vertikáln� dopravovaného b�emene v místech dopravy materiálu. 

o 5. S ohledem na vyhodnocení rizika p�i práci na vysokých objektech, 

nap�íklad na komínech, stožárech, v�žích, je ohroženým prostorem pás 

o ší�ce stanovené v bod� 3 kolem celého obvodu paty objektu. 

o 6. Práce nad sebou lze provád�t pouze výjime�n�, nelze-li zajistit provedení 

prací jinak. Technologický postup musí obsahovat zp�sob zajišt�ní 

bezpe�nosti zam�stnanc� na níže položeném pracovišti. 

- IX. P�erušení práce ve výškách 

o P�i nep�íznivé pov�trnostní situaci je zam�stnavatel povinen zajistit 

p�erušení prací. Za nep�íznivou pov�trnostní situaci, která výrazn� zvyšuje 

nebezpe�í pádu nebo sklouznutí, se p�i pracích ve výškách považuje: 

� a) bou�e, déš�, sn�žení nebo tvo�ení námrazy, 

� b) �erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla v�tru 5 stup�� Bf) 

p�i práci na zav�šených pracovních plošinách, pojízdných 

lešeních, žeb�ících nad 5 m výšky práce a p�i použití záv�su 

na lan� u pracovních polohovacích systém�; v ostatních 

p�ípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla v�tru 6 stup��

Bf) 

� c) dohlednost v míst� práce menší než 30 m, 

� d) teplota prost�edí b�hem provád�ní prací nižší než -10 °C. 

- X. Krátkodobé práce ve výškách 

o P�i krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných 

pro osazení stavebních prvk� se mohou stavební prvky osazovat a vzájemn�

spojovat z konzol, z nava�ených nebo jiným zp�sobem upevn�ných p�í�lí, 
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7. Z �. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

Zákon �. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

§ 7  

- (1) Inspektor je oprávn�n  

o b) požadovat prokázání totožnosti fyzických osob podle ob�anského 

pr�kazu, cestovního dokladu, pop�ípad� služebního pr�kazu státního 

zam�stnance, 

o f) vydat rozhodnutí o zákazu

• 1. používání objekt�, pracoviš�, výrobních, pracovních prost�edk�

nebo za�ízení, pracovních nebo technologických postup�, látek nebo 

materiál�, vykonávání prací nebo �inností, které bezprost�edn�

ohrožují bezpe�nost zam�stnanc� nebo dalších fyzických osob 

zdržujících se s v�domím kontrolované osoby v jejích prostorech, 

a to až do doby odstran�ní závady, s výjimkou pevných trak�ních 

za�ízení a trak�ních vozidel na drahách a ve ve�ejné silni�ní doprav�, 

lodí a letadel; za tím ú�elem mohou na�ídit, aby p�ítomné fyzické 

osoby ihned opustily prostory, ve kterých je bezprost�edn� ohrožena 

jejich bezpe�nost. Vyžaduje-li to nebezpe�í hrozící z prodlení, lze 

rozhodnutí oznámit ústn�; odvolání nemá odkladný ú�inek. 

§ 17 P�estupky na úseku bezpe�nosti práce 

- (1) Fyzická osoba se dopustí p�estupku na úseku bezpe�nosti práce tím, že 

o a) nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpe�nost 

fyzických osob zdržujících se s jejím v�domím na jejích pracovištích, 

o d) p�enese náklady spojené se zajiš�ováním bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci na zam�stnance, 

o g) neposkytne bezplatn� osobní ochranné pracovní prost�edky, pracovní 

od�vy a obuv, mycí, �isticí a dezinfek�ní prost�edky nebo ochranné nápoje, 

a�koli k tomu má povinnost podle zvláštního právního p�edpisu22, 

o h) nesplní povinnost udržovat osobní ochranné pracovní prost�edky 

v použivatelném stavu nebo nekontroluje jejich používání, 

                                                                   
22

Na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �isticích a dezinfek�ních prost�edk�. 
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6. Z �. 255/2012 Sb., o kontrole 

Zákon �. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní �ád) 

§ 7 Vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor  

Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávn�n vstupovat do staveb, dopravních 

prost�edk�, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá 

kontrolovaná osoba anebo jinak p�ímo souvisí s výkonem a p�edm�tem kontroly, je-li to nezbytné 

k výkonu kontroly. Do obydlí je kontrolující oprávn�n vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané 

k podnikání nebo provozování jiné hospodá�ské �innosti nebo v p�ípad�, kdy se mají 

prost�ednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k t�mto ú�el�m 

a nelze-li dosáhnout spln�ní ú�elu kontroly jinak. Vlastníci nebo uživatelé t�chto prostor jsou 

povinni kontrolujícímu vstup umožnit.

§ 9 Povinnosti kontrolujícího  

Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly povinen  

- c) p�edložit kontrolované osob� nebo povinné osob� pov��ení ke kontrole [CRAA 

pozn.: u inspektor� inspekce práce je pov��ením ke kontrole pr�kaz 

inspektora], a požádá-li o to kontrolovaná osoba nebo povinná osoba, též další 

dokument, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pov��ení ke kontrole, 

- f) vyhotovit protokol o kontrole a doru�it jeho stejnopis kontrolované osob�. 

38 CRAA: Právní normy a p�edpisy pro práce ve výškách

z profil� ztužujících p�íhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných 

ploch, pokud zam�stnanec provád�jící tyto práce použije osobní ochranné 

pracovní prost�edky proti pádu. 

- XI. Školení zam�stnanc�

o Zam�stnavatel poskytuje zam�stnanc�m v dostate�ném rozsahu školení 

o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 

zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zam�stnanci 

nemohou pracovat z pevných a bezpe�ných pracovních podlah, kdy pracují 

na pohyblivých pracovních plošinách, na žeb�ících ve výšce nad 5 m 

a o používání osobních ochranných pracovních prost�edk�. P�i montáži 

a demontáži lešení postupuje zam�stnavatel podle �ásti VII. bodu 7 v�ty 

druhé. 


