
Jaké druhy školení z oblasti BOZP vyplývají z ustanovení právních  předpisů ČR  za 
jakým účelem a kdy je mám pro své zaměstnance zajistit?   

A. Školení při nástupu zaměstnance do práce  
Toto školení se skládá ze dvou částí: 

• vstupního školení, tj. školení zaměstnanců při nástupu do práce, např. seznámení 
zaměstnance s pracovním řádem aj. 
Školení se provádí pro všechny zaměstnance bez rozdílu funkcí či pracovního 
zařazení. Školení zpravidla provádí osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP. Doklad 
o absolvovaném školení má platnost po celou dobu trvání pracovního poměru u 
zaměstnavatele. Opětovně se zajišťuje jen ve zvláštních případech, například pro 
zaměstnance, kteří z různých důvodů měli v zaměstnání přestávku v trvání nepřetržitě 
déle než jsou lhůty opakovaných školení.  

• a vstupní školení na pracovišti, tj. školení o právních a ostatních předpisech k 
zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon 
práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může 
přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. 
Zaměstnavatel je povinen soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 
Školení provádí nadřízený zaměstnance, který má osvědčení o absolvování školení pro 
vedoucí zaměstnance. Doklad o absolvovaném školení má platnost maximálně do dne, 
v němž je podle stanovené lhůty potřeba zajistit opakované školení. Doklad o 
vstupním školení na pracovišti není zastupitelný výučním listem nebo platným 
osvědčením odborné způsobilosti (např. elektrikářů, svářečů, jeřábníků apod.).  

Na závěr školení musí být provedeno ověření znalostí účastníků (může být i pohovorem, ústní 
zkouškou, kombinovanou zkouškou apod. O způsobu přezkoušení rozhoduje zaměstnavatel. 
Bez tohoto školení nesmí zaměstnanec zahájit práci. 

B. "Osvědčení" pro nekvalifikované zaměstnance 

Zaměstnavatel musí zabezpečit zaměstnanci, který vstupuje do pracovního poměru bez 
kvalifikace, získání kvalifikace zaškolením nebo zaučením. Po skončení zaškolení musí 
zaměstnavatel o tom vydat zaměstnanci osvědčení.  
 

C. Opakovaná školení zaměstnanců během pracovního poměru  

Opakované školení zaměstnavatel zajišťuje pro zaměstnance vyžaduje-li to povaha rizika a 
jeho závažnost (§ 103 odst. 3 z. č. 262/2006, zákoníku práce) pravidelně, během trvání 
pracovního poměru, v zájmu soustavného prohlubování jejich kvalifikace k výkonu práce 
sjednané v pracovní smlouvě. Školení zaměstnanců provádí jejich nadřízený, který má 
osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance. U vedoucích zaměstnanců 
(zaměstnanců ve vedoucích funkcích, kteří řídí a kontrolují práci a pracovní výsledky 
podřízených zaměstnanců, jsou povinni pro ně vytvářet příznivé pracovní podmínky a 
zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a odpovídají na všech stupních řízení v 
rozsahu svých funkcí za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností) 
školení provádí zpravidla osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP.  
Lhůty opakovaných školení pro zaměstnance podle profesí a funkcí stanoví zaměstnavatel 



zejména na podkladě zhodnocených rizik souvisejících s výkonem práce a přijatých opatření 
na ochranu před působením těchto rizik, četnosti pracovních úrazů na příslušném pracovišti, 
rozsahu právních a ostatních předpisů, které zaměstnanci musí při své práci dodržovat apod.  

Za obvyklou lhůtu opakovaných školení u zaměstnavatele se považuje 12 měsíců a neměla by 
být delší než dva roky, není-li ve zvláštních předpisech stanovena lhůta kratší (delší). Lhůty 
opakovaného školení stanoví zaměstnavatel, např. ve vnitřním předpisu, kolektivní smlouvě 
nebo pracovním řádu, zejména na základě zhodnocených rizik souvisejících s výkonem práce 
a přijatých opatření na ochranu před působením těchto rizik. Osnova školení musí být vždy 
upravena s ohledem na měnící se předpisy.   

D. Školení zaměstnanců (resp. přezkoušení znalostí), které vyplývají z dalších právních a 
ostatních předpisů 

• Školení  podle obecně platných právních předpisů, pokud takové školení určují, pro 
některé druhy činností, zpravidla doprovázející obsluhu a údržbu technických 
zařízení/vyhrazených technických zařízení, například:  

o školení řidičů (referentů) - 1 x za rok (zákon č. 247/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů);  

o školení topičů nízkotlaké kotelny - 1 x za 5 let (vyhláška č. 91/1993 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů);  

o školení provozních elektrikářů - 1 x za 3 roky (vyhláška č. 50/1978 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů);  

o školení zaměstnanců, kteří pracují na pohyblivých plošinách - 1 x za rok a 
další. 

• Školení podle ostatních předpisů. Protože ze zákoníku práce obecně vyplývá pro 
zaměstnavatele povinnost přijímat opatření k prevenci rizik  (tedy zajišťovat opatření 
vyplývající také z ostatních předpisů), musí být bráno v úvahu i ustanovení norem 
vztahující se k dané problematice. Například povinnost školení/ přezkoušení:  

o svářečů plamenem a elektrickým obloukem - 1 x za 2 roky (ČSN 05 0601);  
o topičů středotlakých kotelen - 1 x za 3 roky (ČSN 07 0710);  
o obsluh tlakových nádob stabilních -1 x za 3 roky (ČSN 69 0012);  
o obsluh tlakových nádob na plyny - 1 x za 3 roky (ČSN 07 8304)  a další  

 

E. Školení zaměstnanců - cizích státních příslušníků 

Veškeré písemné dokumenty, zejména osnovy školení, obecné zásady bezpečného chování, 
výpisy z ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, pokyny apod., musí být 
zpracovány v mateřském jazyce příslušného zaměstnance, v souladu s ustanoveními zákona č. 
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. 

 


