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DESATERO PRO OSVČ A MIKROFIRMY

OSVČ mikrofirma

1. Vést evidenci pracovní doby včetně přestávek. x x soustavně * písemná evidence pracovní doby

povinná pro
četnost povinná dokumentace

DESATERO PRO OSVČ A MIKROFIRMY
V OBLASTI BOZP

činnost vyplývající z platné legislativy

1. Vést evidenci pracovní doby včetně přestávek. x x soustavně * písemná evidence pracovní doby

2.

Vyhledávat a vyhodnocovat rizika práce a stanovovat opatření k jejich 

odstranění nebo ke snížení jejich působení. Provádět roční prověrku na všech 

pracovištích a zařízeních.

x x
soustavně

1x ročně zdokumentovat
* roční prověrka BOZP

na začátku činnosti 

* zaslání oznámení na KHS

* vyjádření KHS

3.
Provést kategorizaci prací včetně jejího oznámení krajské hygienické stanici a 

navazujících opatření. Informovat všechny zaměstnance o jejich kategorii.
x

na začátku činnosti 

(do 3 měsíců od zavedení 

pracovního místa)

* vyjádření KHS

* protokoly z pravidelných měření rizikových faktorů, 

pokud to KHS stanoví

* písemné oznámení zaměstnancům o zařazení jejich 

činnosti do kategorie

4. Zajistit smluvně lékaře, který bude poskytovat závodní preventivní péči. x

* zdravotní prohlídky zaměstnanců

* písemně odsouhlasený seznam obsahu lékárniček na 4. Zajistit smluvně lékaře, který bude poskytovat závodní preventivní péči. x * písemně odsouhlasený seznam obsahu lékárniček na 

pracovišti

5.
Přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, 

požáry), jiných nebezpečí a evakuace zaměstnanců
x** x 1x ročně aktualizovat

* evakuační plán

* tramatologický plán

6.

Zpracovat vnitřní předpis týkající se poskytování osobních ochranných 

pracovních pomůcek (OOPP), mycích, čistících a desinfekčních prostředků a 

ochranných nápojů. Vést evidenci o výdeji OOPP.

x x 1x ročně aktualizovat
* vnitřní předpis

* evidence výdeje OOPP
ochranných nápojů. Vést evidenci o výdeji OOPP.

* evidence výdeje OOPP

7.
Zavést a vést provozní dokumentaci a dokumentaci o kontrolách a revizích k 

technickým zařízením, nářadím a elektrickým spotřebičům.
x x dle typu zařízení

* provozní dokumentace

* servisní knížky

* zápisy z revizí a zkoušek apod.

8. Zpracovat plán kontrol a revizí všech zařízení x x na začátku činnosti * plán kontrol a revizí všech zařízení

Zpracovat osnovy vstupních a periodických školení zaměstnanců z právních a 
na začátku činnosti * osnovy školení

9.

Zpracovat osnovy vstupních a periodických školení zaměstnanců z právních a 

ostatních předpisů BOZP, o poskytnutí první pomoci. Vést evidenci o 

provedených školeních.

x
na začátku činnosti

doporučuje se min.1x ročně

* osnovy školení

* evidence provedených školení

10.

Šetřit vzniklé pracovní úrazy, vést o nich předepsanou dokumentaci, ohlašovat 

a oznamovat pracovní úrazy a stanovovat opatření proti opakování. Další 

související činnosti.

x x soustavně 
* kniha úrazu

* záznam o úrazu

** v případě, že má OSVČ provozovnu nebo kancelář** v případě, že má OSVČ provozovnu nebo kancelář

V tabulce naleznete přehledně a jednoduše vypsané nejdůležitější základní povinnosti podnikatelů a malých firem do 10ti zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce. Jedná se povinnosti vyplývající z 

platné legislativy a tedy vymahatelné při případých návštěvách kontrolních orgánů jako je krajská hygienická stanice, inspektorát práce apod. Dokument je zpracován jako doporučení a návod pro 

drobné podnikatele a malé firmy, kteří se chtějí orientovat v problematice bezpečnosti práce. 

Každý podnikatel nebo vedoucí pracovník malé firmy má povinnost znát problematiku bezpečnosti práce nebo alespoň tuto činnost zajistit externím bezpečnostním technikem.Každý podnikatel nebo vedoucí pracovník malé firmy má povinnost znát problematiku bezpečnosti práce nebo alespoň tuto činnost zajistit externím bezpečnostním technikem.


