
Vnitřní pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

 

 Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) slouží 

k zabezpečení úkolů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšování 

pracovního prostředí. 

 Směrnice vychází z obecně platných právních předpisů vztahujících se BOZP, 

zejména z ustanovení Zákoníku práce. 

 

Článek 2 

Povinnosti a úkoly organizace 

 

 Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví pří práci, zlepšovat pracovní prostředí a 

pracovní podmínky, zřizovat, udržovat a zlepšovat potřebná ochranná zařízení 

k zajištění BOZP. 

 Soustavně seznamovat pracovníky s rámcovou směrnicí, právními a dalšími interními 

předpisy k zajištění BOZP a s novými poznatky bezpečnostní techniky. Ověřovat 

jejich znalosti předpisů a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 

 Přijímat zaměstnance a přidělovat práci se zřetelem na jejich schopnosti, zdravotní a 

psychický stav a nepřipustit, aby pracovník vykonával práce, jejichž výkon by byl 

v rozporu s předpisy BOZP nebo s lékařským doporučením, včetně práce přesčas nebo 

v noci. 

 Soustavně kontrolovat úroveň péče o BOZP, stav technické prevence, dodržování 

zásad BOZP a odstraňovat zjištěné závady, jakož i příčiny poruch a havárií 

technických a jiných zařízení. 

 Zabezpečovat všechna opatření související s prevencí pracovních úrazů. V případě, že 

přes všechna tato opatření k úrazu dojde, bezodkladně zjistit a odstranit jejich příčiny. 

O úrazech je třeba vést evidenci, oznámit je příslušným orgánům a provést opatření 

k nápravě (vyhl. 110/75 Sb. doplněná vyhl. 274/90 Sb. 

 Poskytovat zaměstnancům osobní pracovní prostředky, pokud to vyžaduje charakter 

vykonávané práce a zajišťovat řádné hospodaření s nimi.  

 Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s nimi, je organizace povinna v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, 

poskytnout podle § 193 ZP náhradu za ztrátu výdělku, bolest a ztížení společenského 

uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením, věcnou škodu – stanovení § 

187, odst. 3 ZP. Způsob a rozsah náhrady škody je organizace povinna projednat se 

zaměstnancem, event. i s nadřízeným orgánem (výkonným výborem) bez zbytečného 

odkladu. 

 Zajišťovat vhodné pracovní podmínky ženám, které nesmějí být zaměstnávány 

pracemi pro ně fyzicky nepřiměřené nebo škodí jejich organizmu ve smyslu § 150 ZP. 

 Vytvářet bezpečné a zdravotně nezávadné prostředí a podmínky pro mladistvé 

zaměstnance – osoby mladší 18 let. Mladiství nesmějí být zaměstnáni pracemi, které 

jsou pro ně v tomto věku nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé zdraví. 

 

 

 

 



Článek 3 

Odpovědnost a úkoly vedoucích pracovníků 

 

 Za plnění povinností a úkolů organizace uvedených v čl. 2 odpovídají vedoucí pracovníci 

na všech stupních řízení ve smyslu § 133 ZP. 

 Vedoucí pracovníci jsou povinni vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména: 

 

 vytvářet v souladu s předpisy BOZP organizační, technické a další podmínky k tomu, 

aby jimi řízení pracovníci mohli plnit úkoly stanovené touto směrnicí, 

 seznámit každého nově přijatého zaměstnance, vč. externích pracovníků, před 

zahájením práce s pracovištěm, pracovními povinnostmi souvisejícími s BOZP a 

provést vstupní zaškolení související s hygienou, požární ochranou a dalšími 

bezpečnostními předpisy vztahujícími se k pracovišti, 

 vést záznamy o instruktážích, o event. porušeních BOZP předpisů, 

 zabezpečovat předepsaná školení a přezkušování zaměstnanců, vést o tom záznamy a 

evidovat přísl. doklady, 

 zajišťovat bezpečnost provozních prostor a zařízení, předcházet případným pracovním 

úrazům, 

 kontrolovat dodržování hygienických zásad, opatření a pravidel na pracovištích, 

 udržovat a doplňovat prostředky první pomoci pro případ zranění pracovníků nebo 

klientů, - -vést sešit drobných úrazů, která nejsou pracovním úrazem ve smyslu § 3 

vyhl. Č. 110/75 Sb. a nařízení vlády č. 494/01 Sb. 

 v případě úrazu postupovat dle vyhl. o evidenci a registraci pracovních úrazů, 

zabezpečit včasné a důsledné vyšetření, sepsání Záznamu o úrazu, stanovit opatření 

k dalšímu zamezení úrazu, předat záznam pracovníkovi a do 5. dne následujícího 

měsíce od úrazu předat záznam příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce a 

pojišťovně, 

 kontrolovat, zda jsou na jednotlivých pracovištích na místech s nebezpečím úrazu či 

požáru umístěny příslušné bezpečnostní pokyny, 

 kontrolovat, zda jsou ve stanovených lhůtách prováděny předepsané revize, kontroly a 

prohlídky zařízení a uchovávat záznamy,  

 při hodnocení pracovníků přihlížet také k dodržování příslušných předpisů BOZP. 

 

 

Článek 4 

Povinnosti zaměstnanců 

 

Zaměstnanci jsou povinni: 

 

 zúčastnit se vstupní instruktáže k dodržování předpisů BOZP a podle potřeby se 

podrobit kvalifikačním zkouškám a lékařským prohlídkám, 

 dodržovat předpisy a pokyny k zajištění BOZP, 

 využívat při práci bezpečnostní, technická, hygienická a jiné zařízení, ochranné 

pracovní prostředky, které je povinen ošetřovat a chránit před poškozením, ztrátou, 

zničením či odcizením, 

 oznamovat svému nadřízenému všechny úrazy, nedostatky, závady a další 

skutečnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost klientů a provoz pracoviště,  

 udržovat pracoviště v pořádku, řádně hospodařit se svěřenými prostředky a vzniklé 

závady či ztráty ihned hlásit nadřízenému, 



 počínat si při práci tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku, 

 účastnit se řešení všech úkolů souvisejících se zabezpečením BOZP v organizaci a na 

pracovišti, 

 dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách poskytovatele. 

 

 

Článek 5 

Práva zaměstnanců 

 

Zaměstnanci mají právo: 

 

 pracovat v takových podmínkách, které odpovídají požadavkům BOZP, 

 při vzniku pracovního úrazu uplatňovat ve smyslu příslušných předpisů nárok na 

odškodnění, 

 podílet se na úkolech a vzdělávacích akcích, které přispívají ke zlepšení pracovních 

podmínek a BOZP. 

 

Článek 6 

Všeobecná ustanovení 

 

Se Směrnicí BOZP a všemi přílohami byli seznámeni všichni zaměstnanci a je k dispozici 1x 

ročně na pracovních poradách  

 

Součástí směrnice jsou tyto dokumenty: 

 

 postupy při nouzových a havarijních situacích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vytypované rizikové situace při poskytování služby  – prevence, postupy při řešení 

 

Postupy při vytypovaných nouzových a havarijních situacích – vzor 

 

Pracovníci se zásadně řídí obecně platnými i vnitřními předpisy pro zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci: 

  

 dojde-li k úrazu uživatele služby, poskytne mu pracovník, který je právě přítomen, 

první pomoc. Zároveň provede zápis do Deníku nouzových a havarijních situací. Zápis 

bude obsahovat jméno uživatele, druh úrazu, způsob ošetření a podpis pracovníka. O 

této záležitosti uvědomí ředitele nebo předsedu. V případě závažného úrazu volá 

neprodleně lékařskou službu první pomoci, jejíž telefonní číslo je k dispozici na 

viditelném místě u telefonu. Po poskytnutí první pomoci provede rovněž zápis o 

vzniklé situaci a jejím řešení do Deníku nouzových a havarijních situací, 

 v případě úrazu uživatele služby vzniklého mimo zařízení je postup obdobný s tím, že 

pověřený pracovník je povinen neprodleně informovat rodinné příslušníky uživatele, 

 v případě náhlého onemocnění uživatele služby uvědomí odpovědný pracovník 

ředitele nebo předsedu ihned o nastalé situaci a domluví postup při řešení situace – 

uvědomění rodiny, sousedů, příslušného zdravotního zařízení apod., event. jeho odvoz 

domů, do zdravotnického zařízení, apod., 

 za stav a doplňování lékárničky umístěné v příslušných prostorách pobočky na 

viditelném místě zodpovídá určený pracovník pobočky, na kterého byla zodpovědnost 

písemně přenesena. Výbava a použitelnost léků je prováděna pravidelně každé tři 

měsíce. O provedené kontrole je proveden zápis do Deníku nouzových a havarijních 

situací. Zjištěné závady jsou neprodleně odstraněny. V rámci prevence požáru je stejně 

postupováno při kontrole hasicích přístrojů,  

 v případě požáru je postupováno podle příslušných směrnic. Telefonní číslo hasičské 

pohotovosti je rovněž viditelně umístěno u telefonu na každém pracovišti, 

 v případě jiných havárií a nouzových situací v centru je postupováno přítomnými 

pracovníky tak, aby závady byly neprodleně odstraněny. Umožňuje-li to situace, je 

postup konzultován se statutárním zástupcem organizace. Současně jsou provedena 

příslušná opatření na ochranu přítomných uživatelů a pracovníků. 

 pracovníci jsou v rámci školení BOZP dostatečně poučeni o postupu při poskytování 

pomoci uživatelům služby. 

 

Tento vnitřní předpis je umístěn na viditelném místě v prostorách poskytovatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vytypované nouzové a havarijní situace 

(z hlediska bezpečnosti pracovníků při výkonu služby) - vzor 

 

V týmu pracovníků byly posouzeny situace, ve kterých se pracovníci necítí bezpečně, z čeho 

mají obavy při výkonu služby nebo co je ohrožuje a shodli se na těchto zásadních problémech 

a postupech při jejich předcházení nebo jejich řešení: 

 

 Problematický a agresivní uživatel 

 

Napadení pracovníka uživatelem – platí, že pracovník má právo a povinnost chránit v první 

řadě sebe, pak teprve majetek zaměstnavatele. 

Řešení nastalé situace: přivolání pomoci z nejbližšího okolí - spolupracovníků, sousedů, 

v situaci ohrožující zdraví či život telefonické přivolání Policie ČR. 

Preventivní opatření: 

Služby nejsou poskytovány klientům pod vlivem návykových látek či alkoholu nebo 

uživatelům, kteří jsou výrazně agresivní. Pracovník má právo takového uživatele nevpustit do 

prostor pobočky. Tato skutečnost je součástí příslušných smluv o poskytnutí služby nebo 

jiných interních dokumentů. 

Při napadení pracovníka uživatelem v průběhu jeho přítomnosti na pobočce: 

Řešení nastalé situace: 

Nechat si volnou únikovou cestu, nenechat se zatlačit do prostor, z kterých není možno 

uniknout. Přivolat pomoc (viz výše). Snažit se uživatele uklidnit, posadit jej, nabídnout mu 

vodu, kávu, čaj (umožňuje-li to situace). 

 

 Uživatel pod vlivem alkoholu a toxických látek 

 

Řešení nastalé situace:  

Pokud si je pracovník jistý, že je klient pod vlivem těchto látek, má právo odmítnout 

poskytnutí požadované služby s tím, že zprostředkuje nebo sám přímo uskuteční kontakt na 

pobočce, která je zaměřena na tuto cílovou skupinu a požádá o součinnost a spolupráci. 

Preventivní opatření:  

Poskytovatel má k dispozici adresář poskytovatelů sociálních služeb zaměřených na prevenci 

drogové nebo alkoholové závislosti. Nastalý problém může řešit pracovník také v součinnosti 

se svým nadřízeným, kolegy nebo externím odborným spolupracovníkem. 

 

 Omezování služby z ekonomických důvodů 

 

V takovém případě je poskytovatel povinen své uživatele i pracovníky dostatečně informovat 

a společně hledat potřebná či náhradní řešení.  

Preventivní opatření:  

Poskytovatel má dobře zpracované žádosti o dotace na poskytování sociálních služeb, 

z vlastní činnosti si vytváří tzv. rezervní fond. 

 

 

 Omezení služby z důvodu onemocnění odborného pracovníka 

 

K omezení služby nedochází, neboť za každého pracovníka je určen zastupující pracovník 

 

 



 

 Vykradení pobočky 

 

Ihned po zjištění krádeže pracovník tuto skutečnost oznámí svému nadřízenému a na příslušné 

oddělení Policie ČR. Před jejím příchodem s ničím ve vykradených prostorách nemanipuluje 

a ničeho se nedotýká. Podle situace a možností opatří seznam vybavení a zařízení 

vykradených prostor, který předá policii. V dalším by měl postupovat v její součinnosti se 

svým nadřízeným. 

Preventivní opatření: 

Organizace má všechny své pracovní prostory dostatečně chráněny v souladu 

s bezpečnostními opatřeními vyplývajícími z uzavřené pojistné smlouvy. Má k dispozici 

evidenci majetku v prostorách (doporučuje se mít náhradní evidenci – např. doma v počítači 

nebo na jiném vhodném místě mimo pracoviště). 

 

 Kolaps uživatele 

 

Pokud je uživatel schopen komunikovat, postupuje pracovník podle jeho pokynů, upadá-li do 

bezvědomí, volá Rychlou záchrannou službu a postupuje dle jejich pokynů. Po odjezdu RZP 

uvědomí pracovník svého nadřízeného a v součinnosti s ním rodinu klienta nebo další blízké 

osoby, na které má k dispozici kontakt. Vyhotoví zápis o události. 

Preventivní opatření: 

Každá pobočka je vybavená lékárničkou, která je pravidelně kontrolována (zejména expirace 

jednotlivých léků nebo vybavení). 

Poskytovatel je povinen zabezpečit pro pracovníky kurz první pomoci a manuál poskytování 

první pomoci. Na pracovišti by měla být také k dispozici deka a polštářek. 

Je třeba viditelně označit hlavní uzávěry vody, plynu apod. a důležitá telefonní čísla, v tomto 

případě záchranné služby (viz směrnice BOZP a PO). 

 

Uvedený výčet nouzových situací není úplný. Předpokládá se, že bude postupně v souladu se 

situacemi vzniklými v praxi poskytovatele doplňován. 

Poskytovatel ukládá pracovníkům udělat záznam o nouzové situaci a podle potřeby jim 

následně doporučí s pomocí supervize zhodnotit, zda byl jejich postup správný. 

Doporučuje se také evidovat všechny vzniklé situace a realizované řešení – důležité pro 

prevenci nouzových situací je následné srovnání, zda byl postup dle stanovených pravidel a 

zda postačují nebo je bude nutno doplnit, přepracovat – opět je doporučována intervize a 

supervize. 

Při vyhodnocování nouzových situací je třeba rozlišit, zda je problém objektivní či 

subjektivní, zda máme technicky vyřešenou prevenci.  

 

 

 


