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ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci v pracovn ěprávních 

vztazích a o zajišt ění bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovn ěprávní vztahy 

(zákon o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 

zdraví p ři práci) 

 

ČÁST PRVNÍ 

DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

HLAVA I 

POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ 

PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY 

A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY 

 

§1 

Úvodní ustanovení 

Tento zákon zapracovává p říslušné p ředpisy Evropských 

spole čenství, upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, další požadavky bezpe čnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovn ěprávních vztazích a zajišt ění bezpe čnosti 

a ochrany zdraví p ři činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovn ěprávní vztahy podle §3 zákoníku práce. 

 

§2 

Požadavky na pracovišt ě a pracovní prost ředí 

 (1) Zam ěstnavatel je povinen zajistit, aby pracovišt ě byla 

prostorov ě a konstruk čně uspo řádána a vybavena tak, aby 

pracovní podmínky pro zam ěstnance z hlediska bezpe čnosti 

a ochrany zdraví p ři práci odpovídaly bezpe čnostním 

a hygienickým požadavk ům na pracovní prost ředí a pracovišt ě, 

aby 
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a) prostory ur čené pro práci, chodby, schodišt ě a jiné komunikace 

měly stanovené rozm ěry a povrch a byly vybaveny pro činnosti 

zde vykonávané, 

b) pracovišt ě byla osv ětlena, pokud možno denním sv ětlem, m ěla 

stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud j de o objem 

vzduchu, v ětrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou, 

c) prostory pro osobní hygienu, p řevlékání, odkládání osobních 

věcí, odpo činek a stravování zam ěstnanc ů měly stanovené 

rozměry, provedení a vybavení, 

d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k n im v četn ě 

přístupových cest byly stále volné, 

e) v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla  zajišt ěna 

pravidelná údržba, úklid a čišt ění, 

f) pracovišt ě byla vybavena v rozsahu dohodnutém s p říslušným 

zařízením poskytujícím pracovn ěléka řskou pé či prost ředky pro 

poskytnutí první pomoci a vybavena prost ředky pro p řivolání 

zdravotnické záchranné služby. 

(2) Bližší požadavky na pracovišt ě a pracovní prost ředí 

stanoví provád ěcí právní p ředpis (n.v. č. 101/2005 Sb.). 

 

§3 

Požadavky na pracovišt ě a pracovní prost ředí na staveništi 

  

§4 

Požadavky na výrobní a pracovní prost ředky a za řízení 

 (1) Zam ěstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, 

technická za řízení, dopravní prost ředky a ná řadí byly 

z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci vhodné pro 

práci, p ři které budou používány. Stroje, technická za řízení, 

dopravní prost ředky a ná řadí musí být 

a) vybaveny ochrannými za řízeními, která chrání život a zdraví 

zaměstnanc ů, 
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b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergon omickým 

požadavk ům a aby zam ěstnanci nebyli vystaveni nep říznivým 

faktor ům pracovních podmínek, 

c) pravideln ě a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

 (2) Bližší požadavky na bezpe čný provoz a používání stroj ů, 

technických za řízení, dopravních prost ředk ů a ná řadí stanoví 

provád ěcí právní p ředpis ( n.v.378/2001 Sb.). 

 

§5 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 (1) Zam ěstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit 

pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady be zpe čného 

chování na pracovišti a aby zam ěstnanci 

a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostrann ě zat ěžující 

organismus. Nelze-li je vylou čit, musí být p řerušovány 

bezpe čnostními p řestávkami; v p řípadech stanovených zvláštními 

právními p ředpisy musí být doba výkonu takové činnosti v rámci 

pracovní doby časov ě omezena, 

b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymršt ěnými p ředměty nebo 

materiály, 

c) byli chrán ěni proti pádu nebo z řícení, 

d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 

e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali os amoceně bez 

dohledu dalšího zam ěstnance, pokud jejich ochranu nezajistí 

jinak, 

f) nevykonávali ru ční manipulaci s b řemeny, která m ůže poškodit 

zdraví, zejména páte ř. 

 (2) Bližší požadavky na zp ůsob organizace práce 

a pracovních postup ů, které je zam ěstnavatel povinen zajistit, 

stanoví provád ěcí právní p ředpis (n.v.27/2002 Sb., n.v.28/2002 

Sb., n.v.362/2005 Sb. a n.v.178/2001 Sb.). 

 

§6 

Bezpečnostní zna čky, zna čení a signály 
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 (1) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány pr áce, p ři 

nichž m ůže dojít k poškození zdraví, je zam ěstnavatel povinen 

umístit bezpe čnostní zna čky a zna čení a zavést signály, které 

poskytují informace nebo instrukce týkající se bezp ečnosti 

a ochrany zdraví p ři práci, a seznámit s nimi zam ěstnance. 

Bezpečnostní zna čky, zna čení a signály mohou být zejména 

obrazové, zvukové nebo sv ětelné. 

 (2) Vzhled, umíst ění a provedení bezpe čnostních zna ček 

a zna čení a zavedení signál ů stanoví provád ěcí právní p ředpis 

( n.v.11/2002 Sb.). 

 

HLAVA II 

PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ 

§7 

Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná  pásma 

  

§8 

Zákaz výkonu n ěkterých prací 

  

 (2) Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz t ěchto prací 

neplatí, jde-li o výzkumné laboratorní práce, analy tické 

práce, práce p ři likvidaci zásob, odpad ů a za řízení, která 

obsahují azbest, a práce p ři odstra ňování staveb a částí 

staveb obsahujících azbest, nebo opravy a udržovací  práce na 

stavbách nebo práce s ojedin ělou krátkodobou expozicí. 

  

 

 

 

 

HLAVA III 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 

§9 

Odborná zp ůsobilost 
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 (1) Zam ěstnavatel je povinen zajiš ťovat a provád ět úkoly 

v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení život a nebo 

zdraví zam ěstnance (dále jen "zajiš ťování úkol ů v prevenci 

rizik") s ohledem na 

a) nebezpe čí ohrožení bezpe čnosti a zdraví zam ěstnanc ů p ři práci 

ve vztahu k p ředmětu činnosti zam ěstnavatele, 

b) základní znalosti a dovednosti zam ěstnanc ů, 

c) po čet zam ěstnanc ů, jejich odbornou p řipravenost a jimi 

vykonávanou práci. 

 (2) Zam ěstnavatel m ůže zajiš ťovat pln ění úkol ů v prevenci 

rizik, je-li k tomu zp ůsobilý nebo odborn ě zp ůsobilý 

v p řípadech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) 

sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborn ě zp ůsobilým 

zaměstnancem, kterého zam ěstnává v pracovn ěprávním vztahu. 

Nemá-li takového zam ěstnance, je povinen zajistit je jinou 

odborn ě zp ůsobilou osobou. Odborn ě zp ůsobilý zam ěstnanec 

zaměstnavatele nebo jiná odborn ě zp ůsobilá fyzická osoba jsou 

odborn ě zp ůsobilými osobami. 

 (3) Zam ěstnává-li zam ěstnavatel 

a) nejvýše 25 zam ěstnanc ů, m ůže zajiš ťovat úkoly v prevenci rizik 

sám, má-li k tomu pot řebné znalosti, 

b) 26 až 500 zam ěstnanc ů, m ůže zajiš ťovat úkoly v prevenci rizik 

sám, je-li k tomu odborn ě zp ůsobilý, nebo jednou nebo více 

odborn ě zp ůsobilými osobami, 

c) více než 500 zam ěstnanc ů, zajiš ťuje úkoly v prevenci rizik 

vždy jednou nebo více odborn ě zp ůsobilými osobami. 

 (4) Zam ěstnavatel je povinen 

a) poskytnout odborn ě zp ůsobilé osob ě k zajiš ťování úkol ů 

v prevenci rizik zejména pot řebné prost ředky a dobu pot řebnou 

k výkonu její činnosti, zvlášt ě ve vztahu k zam ěstnanc ům 

v pracovním pom ěru na dobu ur čitou, mladistvým zam ěstnanc ům, 

t ěhotným zam ěstnankyním, zam ěstnankyním, které kojí, nebo 

zaměstnankyním-matkám dít ěte do konce devátého m ěsíce po 
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porodu a zam ěstnanc ům agentury práce do časn ě p řid ěleným 

k výkonu práce k jinému zam ěstnavateli, 

b) zajistit dostate čný po čet odborn ě zp ůsobilých osob, 

c) poskytnout odborn ě zp ůsobilé osob ě dokumentaci a informace  

1. o všech skute čnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že 

mají nebo by mohly mít vliv na bezpe čnost zam ěstnanc ů nebo 

vést k poškození jejich zdraví, 

2. podané zam ěstnanc ům jiného zam ěstnavatele, které obdrželi p řed 

zahájením práce na pracovištích zam ěstnavatele k zajišt ění 

bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci. 

 (5) P ři zajiš ťování úkol ů v prevenci rizik postupuje 

odborn ě zp ůsobilá osoba v sou činnosti s odborn ě zp ůsobilými 

fyzickými osobami vykonávajícími svoji p ůsobnost podle 

zvláštních právních p ředpis ů, s odborovou organizací 

a zástupcem pro oblast bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci. 

 (6) Zam ěstnavatel je povinen poskytnout odborn ě zp ůsobilé 

osob ě písemnosti týkající se pracovních úraz ů a nemocí 

z povolání a pot řebnou sou činnost 

a) p ři p ředcházení ohrožení života a zdraví s ohledem na pov ahu 

rizika na jeho pracovištích, 

b) k p řijetí ochranných opat ření, jde-li o práce se zvýšeným 

ohrožením zdraví zam ěstnanc ů, 

c) p ři výb ěru a volb ě ochranných za řízení. 

 (7) Plní-li na jednom pracovišti úkoly v prevenci rizik 

více než 2 odborn ě zp ůsobilé osoby, zam ěstnavatel ur čí, kdo 

bude provád ět koordinaci jejich činnosti. 

 

§10 

 (1) P ředpokladem odborné zp ůsobilosti fyzické osoby je 

a) alespo ň st řední vzd ělání s maturitní zkouškou, 

b) odborná praxe  

1. v délce alespo ň 3 let, 

2. v délce 2 let, jestliže fyzická osoba dokon čila vyšší odborné 

vzd ělání, 
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3. v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba dokon čila vysokoškolské 

vzd ělání v bakalá řském nebo magisterském studijním programu 

v oblasti bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci;                 

za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná 

v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajiš ťovat úkoly 

v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpe čnosti a ochrany 

zdraví p ři práci, 

c) doklad o úsp ěšně vykonané zkoušce z odborné zp ůsobilosti ( 

§20). 

 (2) P ři uznávání odborné kvalifikace nebo zp ůsobilosti, 

kterou státní p říslušníci členského státu Evropské unie nebo 

jejich rodinní p říslušníci získali v jiném členském stát ě 

Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právní ho 

předpisu. 

 

 

 

§11 

Zvláštní odborná zp ůsobilost 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

ZAJIŠT ĚNÍ BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P ŘI ČINNOSTI NEBO 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 

 

§12 

Na právní vztahy týkající se zajišt ění bezpe čnosti a ochrany 

zdraví p ři činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovn ěprávní vztahy, jde-li o 

a) zam ěstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též prac uje, 

b) fyzickou osobou, která provozuje samostatn ě výd ěle čnou činnost 

podle zvláštního právního p ředpisu, 

c) spolupracujícího manžela nebo dít ě osoby uvedené v písmenu a) 

nebo b), 
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d) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavat elem stavby 

(stavebník) nebo jejím zhotovitelem, pop řípad ě se na zhotovení 

stavby podílí, 

se vztahuje §101 odst. 1 a 2, §102, 104 a 105 zákon íku práce 

a  §2 až 11 s p řihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti 

nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. 

 

§13 

Tam, kde se v zákoníku práce nebo v části první uvádí 

zaměstnavatel nebo zam ěstnanec, rozumí se tím osoba uvedená v  

§12. 

 

§21 

Vláda 

a) vydá na řízení k provedení §2 odst. 2, §3 odst. 3, §4 odst. 2, 

§5 odst. 2, §6 odst. 2, §7 odst. 7, §15 a  §18 odst . 1 písm. 

c) a odst. 2 písm. b), 

b) stanoví na řízením  

1. která technická za řízení p ředstavují zvýšenou míru ohrožení 

života a zdraví zam ěstnanc ů, pokud jde o jejich obsluhu, 

montáž a opravy nebo kontrolu vyžadující zvláštní o dbornou 

způsobilost, 

2. v ěk zam ěstnance pro zvláštní odbornou zp ůsobilost, má-li být 

vyšší než 18 let, 

3. stupe ň, pop řípad ě obor odborného vzd ělání pro zvláštní odbornou 

způsobilost a délku odborné praxe, 

4. podmínky pro ud ělení, pozastavení nebo zrušení akreditace 

fyzické nebo právnické osoby pro provád ění zkoušek odborné 

způsobilosti a zvláštní odborné zp ůsobilosti, 

5. zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušk u z odborné 

způsobilosti a ze zvláštní odborné zp ůsobilosti, 

6. obsah a zp ůsob zkoušky z odborné zp ůsobilosti a ze zvláštní 

odborné zp ůsobilosti, jejich organizaci, pr ůběh, hodnocení 
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a podmínky pro opravu t ěchto zkoušek, jakož i náležitosti 

dokladu o úsp ěšném vykonání uvedených zkoušek, 

7. vedení dokumentace držitelem akreditace o vykona ných zkouškách 

odborné zp ůsobilosti a zvláštní odborné zp ůsobilosti. 

 

HLAVA II 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§22 

 (1) Tímto zákonem se řídí také pracovn ěprávní vztahy 

týkající se bezpe čnosti práce a ochrany zdraví p ři práci 

vzniklé p řed 1. lednem 2007, není-li v odstavci 2 stanoveno 

jinak. 

 (2) Odborná zp ůsobilost a zvláštní odborná zp ůsobilost 

získaná podle dosavadních právních p ředpis ů se považuje za 

spln ěnou nejdéle po dobu p ěti let ode dne nabytí ú činnosti 

tohoto zákona.  

 (3) U staveb, u kterých bylo vydáno stavební povol ení, nebo 

byly zahájeny p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto zákona, se 

postupuje podle dosavadních právních p ředpis ů. 

 (4) Tímto zákonem se řídí právní vztahy týkající se 

bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovn ěprávní vztahy vzniklé p řed 1. lednem 2007. 

 

§23 

Do vydání provád ěcích právních p ředpis ů k provedení §2 odst. 

2, § 4 odst. 2, §5 odst. 2, §6 odst. 2 a  §7 odst. 7 se 

postupuje podle 

a) na řízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na pracovišti 

s nebezpe čím pádu z výšky nebo do hloubky, 

b) na řízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobn ějších požadavcích na 

pracovišt ě a pracovní prost ředí, 
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c) na řízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpe čný provoz a používání stroj ů, technických 

zařízení, p řístroj ů a ná řadí, 

h) na řízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled 

a umíst ění bezpe čnostních zna ček a zavedení signál ů, ve zn ění 

nařízení vlády č. 405/2004 Sb., 

i) na řízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zam ěstnanc ů p ři práci, ve zn ění na řízení vlády 

č. 523/2002 Sb. a na řízení vlády č. 441/2004 Sb. 

§24 

Účinnost 

Tento zákon nabývá ú činnosti dnem 1. ledna 2007 . 


