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Úvod 

Smyslem této pomůcky je poskytnou ucelený přehled a výtah z právních předpisů, 

s přímou či nepřímou vazbou na činnosti prováděné ve výškách a nad volnou hloubkou. Text 

původně určený pro instruktory CRAA je vhodný i pro další osoby zabývající se BOZP či 

provádějící práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

To, co je psané běžným písmem, je žádoucí vědět (anebo přinejmenším o tom mít 

přehled). Zatímco to, co je psané kurzívou není úplně nutné znát, je vhodné si to alespoň přečíst 

a vědět, že to existuje. 

Do textu jsou místy vloženy poznámky s komentářem či vysvětlením. Jsou 

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

patrné, že nejsou součástí probíraného předpisu. 

 

Důležité upozorn ění 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

v platném znění, uvádí: 

§ 12 

Na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o  

a) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje,  

b) fyzickou osobu, která provozuje samostatně výdělečnou činnost (OSVČ), 

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

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

jejím zhotovitelem, popřípadě 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 č. 309/2006 Sb. s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo 

poskytování služeb a jejich rozsahu.  

§ 13  

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

rozumí se tím osoba uvedená v § 12.  
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1. Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

§ 101 

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

- (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

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

výkonu práce (dále jen „rizika“). 

- (2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle 

odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí 

pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu 

pracovních míst, která zastávají. 

- (5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho 

pracovištích. 

- (6) Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen 

hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na 

zaměstnance. 

§ 102 

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

- (1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

- (2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření 

zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

- (3) Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 

odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních 

podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního 

právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je 
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povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň 

rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění 

a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. 

- (4) Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 

opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou 

součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání 

a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první je zaměstnavatel 

povinen vést dokumentaci. 

- (5) Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci 

rizik je zaměstnavatel povinen vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými 

se rozumí 

o a) omezování vzniku rizik, 

o b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

o c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem 

omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

o g) plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace 

práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního 

prostředí, 

o h) přednostní uplatňování prostředků 

kolektivní ochrany před riziky oproti 

prostředkům individuální ochrany, 

o j) udílení vhodných pokynů k 

zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

- (7) Zaměstnavatel je povinen 

přizpůsobovat opatření měnícím se 

skutečnostem, kontrolovat jejich 

účinnost a dodržování a 

zajišťovat zlepšování stavu 

pracovního prostředí a 

pracovních podmínek. 
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§ 103 

- (1) Zaměstnavatel je povinen 

o a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž 

náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, 

o b) informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná 

práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis
1
, 

o f) zajistit  zaměstnancům podle potřeb vykonávané práce dostatečné 

a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, 

zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik 

a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich 

práce a pracoviště, 

o i) umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena 

v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

o j) zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 

o k) nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou 

zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití 

by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců, 

o l) zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného 

zvláštními právními předpisy
2
. 

o Informace a pokyny musí být zajištěny vždy při přijetí zaměstnance, při jeho 

převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního 

prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie 

a pracovních postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel 

povinen vést dokumentaci. 

- (2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních 

a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , které 

doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi 

                                                                    
1 § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
2 Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku 

na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat 

jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při 

nástupu zaměstnance do práce, a dále 

o a) při změně 

� 1. pracovního zařazení, 

� 2. druhu práce, 

o c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci . 

- (3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování 

znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to 

povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně 

opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno 

bez zbytečného odkladu. 

§ 104 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční 

prostředky a ochranné nápoje 

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

-  (1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní 

ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné 

pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před 

riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat 

požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie
3
. 

- (4) Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky 

v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. 

- (5) Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky 

a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního 

seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek 

práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel 

nahrazovat finančním plněním. 

                                                                    
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních 
ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.. 
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- (6) Vláda stanoví nařízením bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných 

nápojů. 

§ 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

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

-  (1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo [CRAA pozn.: na jehož 

pracovišti došlo k úrazu] , je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto 

úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků, 

a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin 

a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného 

zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu 

uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na 

objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto 

objasnění. 

- (2) Zaměstnavatel [CRAA pozn.: úrazem postiženého zam ěstnance]  je povinen vést v 

knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní 

neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní 

dny. 

- (3) Zaměstnavatel [CRAA pozn.: úrazem postiženého zam ěstnance]  je povinen 

vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž 

následkem došlo 

o a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní 

dny, nebo 

o b) k úmrtí zaměstnance. 

o Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat 

postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho 

rodinným příslušníkům. 

- (4) Zaměstnavatel [CRAA pozn.: úrazem postiženého zam ěstnance]  je povinen 

ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

- (5) Zaměstnavatel [CRAA pozn.: úrazem postiženého zam ěstnance]  je povinen 

přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. 

[CRAA pozn.: Provád ěcím právním p ředpisem k  pracovním úraz ům je na řízení vlády 

č. 201/2010 Sb., o zp ůsobu evidence úraz ů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

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

§ 106 Práva a povinnosti zaměstnance 

- (1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na 

informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich 

působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. 

- (2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, 

že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě 

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

nesplnění povinnosti zaměstnance. 

- (3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených 

a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. 

- (4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní 

bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých 

se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost 

základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků 

zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou 

součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen 

o a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, 

o c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit 

se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi 

zaměstnavatele, 

o d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené 

pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní 

prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat 

z provozu, 

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

na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, 

nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na 
                                                                    
4 Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také 

nekuřáci [CRAA pozn.: Zákaz požívat alkoholické nápoje nebo užívat 

jiné návykové látky se podle § 19 4 vztahuje také na OSV Č.] ,  

o f) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky 

a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným 

způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, 

zejména hrozící vznik mimořádné události [CRAA pozn.: mimo řádnou 

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

o integrovaném záchranném systému rozumí škodlivé p ůsobení sil 

a jev ů vyvolaných činností člov ěka, p řírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo  životní 

prost ředí a vyžadují provedení záchranných a likvida čních prací,]  

nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických 

zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení, 

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

na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým 

přísluší výkon kontroly podle zvláštních 

právních předpisů
5
,  

o h) bezodkladně oznamovat 

svému nadřízenému 

vedoucímu zaměstnanci 

svůj pracovní úraz, pokud 

mu to jeho zdravotní stav 

dovolí, a pracovní úraz 

jiného zaměstnance, popřípadě 

úraz jiné fyzické osoby, jehož byl 

svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin, 

o i) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně 

určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo 

jiných návykových látek. 

  

                                                                    
5 Například zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém 
využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Z č. 309/2006 Sb., o BOZP 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

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

§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

- (1) Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako 

zhotovitel stavebních, montážních, stavebně montážních, bouracích nebo udržovacích 

prací bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 

materiály, konstrukce, účel 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 dočasně k realizaci stavby (dále 

jen "staveniště"), zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný 

a zdraví neohrožující výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny 

pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno. Zhotovitelem může 

být i zadavatel stavby, pokud stavbu provádí pro sebe. 

- (2) Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 

o o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob 

na staveništi, které mu bylo předáno, 

o q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem 

[CRAA pozn.: na řízení vlády č. 591/2006 Sb.] . 

§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení  

- (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní 

prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro 

práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky 

a nářadí musí být  

o a) vybaveny ochrannými zařízeními [CRAA pozn.: nap ř. kryty] , která 

chrání život a zdraví zaměstnanců, 

o c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 
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§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- (1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, 

aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 

o c) byli chráněni proti pádu nebo 

zřícení. 

§ 17  

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

zhotovení stavby a která nezaměstnává 

zaměstnance (dále jen "jiná osoba") [CRAA pozn.: 

tedy OSV Č] , je povinna poskytnout zhotoviteli 

a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat 

podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 

stanovených zhotovitelem. Jiná osoba informuje zhotovitele nejpozději do 

5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, 

bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na 

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

se na staveništi s vědomím zhotovitele. 

- (2) Jiná osoba 

- a) je povinna  

• 1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora BOZP na staveništi, 

• 2. používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická 

zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním 

právním předpisem3,  

- b) nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení 

strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům 

a za podmínek, pro které jsou určena. 

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

§ 23 Do vydání prováděcích právních předpisů k provedení § 2 odst. 2, § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, 

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

- a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
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3. NV č. 591/2006 Sb., o BOZP na staveništích 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích 

[CRAA pozn.: Platí pro zam ěstnavatele i pro OSV Č v celém rozsahu.] 

§ 2 

- (3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 

odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno 

a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, 

jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 

zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

- (1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky 

na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem [CRAA pozn.: NV 101/2005 

Sb., o podrobn ějších požadavcích na pracovišt ě a pracovní prost ředí]  a aby 

staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na stavby podle zvláštního právního 

předpisu [CRAA pozn.: vyhláška 268/2009 Sb., o technických p ožadavcích na 

stavby]  a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto 

nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi (dále jen "plán") [CRAA pozn.: Plán BOZP na staveništi viz § 15 odst.  

2 zákona č. 309/2006 Sb. a p říloha č. 6 k na řízení vlády č. 591/2006 Sb. – 

Povinnost nechat plán zpracovat je uložena zadavate li stavby, plán 

vypracovává jedin ě koordinátor BOZP na staveništi pro fázi p řípravy 

stavby.] , uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm 

uvedených. 

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

nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, 

která splňují požadavky zvláštního právního předpisu [CRAA pozn.: NV č. 101/2005 Sb., 

o podrobn ějších požadavcích na pracovišt ě a pracovní prost ředí] , a jestliže při jejich 

provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo 

předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož 

i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu6. 

Příloha 1 Další požadavky na staveniště 

                                                                    
6 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

- 1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

- a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle 

oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na 

související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 

komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 

komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

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

u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé 

práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 

upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední 

tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být 

nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3 části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 

- c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 

nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být 

bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením 

provozu nebo střežením, 

- 2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 

viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou [CRAA pozn.: NV 

č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst ění bezpe čnostních zna ček 

a zavedení signál ů]  na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 

k nim vedou. 

Příloha č. 3 

- III. Zajištění výkopových prací 

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

pádu fyzických osob do hloubky7 zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde 

se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na 

vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen 

                                                                    
7 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být 

přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech 

po obou stranách. 

- IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

o 1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při 

jejím ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních 

podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob 

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

betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 

fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, 

jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný 

koš. 

o 2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány 

bezpečné přístupové komunikace8, například pracovní nebo přístupová 

lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 

bezprostředně po uložené výztuži. 

- IX.3 Odbedňování 

o 2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo 

do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního 

předpisu9. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 

3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že 

se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není 

závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 

- X. Zednické práce 

o 8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické 

osoby vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo 

do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou 

                                                                    
8 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
9 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených 

zvláštním právním předpisem10. 

- XIII. Stavební výtahy 

o 3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému 

pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo 

umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem 

k používání. 

o 4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 

potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání 

opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému 

užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze 

spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

- XIX. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 

o 1. Zhotovitel zajišťuje ochranu proti pádu do vody podle zvláštního 

právního předpisu11. 

o 2. Nelze-li výjimečně ochranu proti pádu do vody podle bodu 1. spolehlivě 

zajistit prostředky kolektivní ochrany, musí být fyzické osoby, které jsou 

vystaveny nebezpečí pádu do vody, vybaveny vhodným osobním ochranným 

pracovním prostředkem určeným pro 

ochranu před utonutím; s 

ohledem na místní 

podmínky, zejména 

hloubku vody, rychlost 

proudu a výšku nad 

hladinou, musí tento 

osobní ochranný pracovní 

prostředek umožnit 

zachycení popřípadě 

vyzdvižení jeho uživatele z vody.  

                                                                    
10 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
11 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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4. NV č. 390/2021 Sb., o poskytování OOPP 

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

[CRAA pozn.: Platí pro zam ěstnavatele i pro OSV Č.] 

§ 2 Osobním ochranným pracovním prostředkem pro účely tohoto nařízení není 

- a) běžný pracovní oděv a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců 

před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, 

- b) výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle jiného 

právního předpisu12 

- c) speciální osobní ochranný prostředek používaný v ozbrojených silách České 

republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství nebo bezpečnostních sborech, 

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

striktn ě dbát na užívání OOP proti pádu a ne horolezecké 

(speleoalpinistické) výstroje]  

§ 3 

- (1) Osobní ochranný pracovní prostředek musí 

o a) být po dobu používání účinný proti vyskytujícím se rizikům a jeho 

používání nesmí představovat další riziko, 

o b) odpovídat podmínkám na pracovišti, 

o c) být přizpůsoben fyzickým předpokladům zaměstnance a 

o d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnance. 

- (2) Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanec používal 

současně více osobních ochranných pracovních prostředků, musí být tyto osobní 

ochranné pracovní prostředky vzájemně slučitelné. 

- (3) Zaměstnanec musí být s používáním osobního ochranného pracovního 

prostředku prokazatelně seznámen. Používání osobního ochranného pracovního 

prostředku více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která 

zamezí ohrožení infekčními onemocněními. 

- (4) Způsob, podmínky a dobu používání osobního ochranného pracovního prostředku 

stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, 

                                                                    
12 Například vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších 
předpisů 



22 CRAA: Právní normy a předpisy pro práce ve výškách 

charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem tohoto osobního 

ochranného pracovního prostředku. 

- (5) Osobní ochranný pracovní prostředek se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže 

u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční 

vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání 

představuje další riziko. 

§ 4 

- (1) Při určování rizik pro výběr a použití 

osobního ochranného pracovního 

prostředku zaměstnavatel postupuje 

zejména podle přílohy č. 1 k tomuto 

nařízení, přičemž vychází 

z vyhledávání a vyhodnocování rizik13. 

- (2) Při výběru osobního ochranného 

pracovního prostředku zaměstnavatel 

postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 

k tomuto nařízení. 

Příloha č. 2 Jednotlivé typy osobních ochranných prostředků 

- I. Prostředky k ochraně hlavy 

o 1. Přilby, čepice, kukly, kapuce nebo jiné pokrývky hlavy, včetně 

nepromokavých, chránící před 

� a) nárazy způsobenými padajícími nebo vyčnívajícími předměty, 

� b) střetem s překážkou, 

� c) mechanickými riziky (bodné nebo řezné rány, škrábance, 

odřeniny), 

- V. Prostředky k ochraně rukou a paží 

o 1. Rukavice (včetně palčáků) a další prostředky na ochranu paží a předloktí 

chránící před 

� a) mechanickými riziky, 

o 2. Ochrana pro jednotlivé prsty. 

                                                                    
13 § 102 zákoníku práce 



CRAA: Právní normy a předpisy pro práce ve výškách  23 

- VI. Prostředky k ochraně nohou a ochraně před uklouznutím 

o 1. Obuv (např. boty nízké, dřeváky, boty vysoké, popřípadě s ocelovou 

tužinkou) chránící před 

� a) mechanickými riziky, 

o 2. Chrániče kolen proti mechanickým rizikům. 

o 5. Doplňky (např. hroty, nesmeky, mačky). 

- VIII. Prostředky k ochraně těla a/nebo další ochraně pokožky: 

o 1) Osobní ochranné prostředky na ochranu proti pádům z výšky, např. 

zatahovací zachycovače pádu, zachycovací postroje, sedací postroje, pásy 

pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací 

prostředky, tlumiče pádu, pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného 

zajišťovacího vedení, nastavovací zařízení lana, kotvicí zařízení, která 

nejsou určena k trvalému upevnění a nevyžadují před použitím 

připevňovací činnosti, spojky, spojovací prostředky, záchranné postroje. 

 

Příloha č. 3 Příklady činností a odvětví a obory činnosti, které mohou vyžadovat ve vztahu k 

rizikům a na základě jejich vyhodnocení poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků: 

I. FYZIKÁLNÍ RIZIKA 

Rizika 
Dotčená část těla/orgán Typ 

OOPP**) 

Příklady činností, při nichž 
může být příslušný typ OOPP 

nutný 
FYZIKÁLNÍ - MECHANICKÁ 

Náraz způsobený padajícími 
nebo vyčnívajícími předměty, 
střetem s překážkou 

Lebka 
 [A] 
 Ochranná přilba 

Práce na lešení, pod ním nebo 
v jeho blízkosti, práce ve 
výškách 

Pády z výšky Celé tělo 
[N] 
OOPP určené k zabránění 
pádům z výšky nebo k jejich 
zachycení 

Práce na lešeních 
Montáž prefabrikovaných dílců 
Práce na stožárech 
Práce na střechách 
Práce na svislém nebo 
nakloněném povrchu 
Práce v kabinách výškových 
jeřábů 
Práce ve výškových kabinách 
stohovacích a vyhledávacích 
zařízení ve skladech 
Práce na vysoko položených 
místech vrtných věží 
Práce v šachtách a stokách 
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5. NV č. 362/2005 Sb., BOZP výškových prací 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

[CRAA pozn.: Platí pro zam ěstnavatele i pro OSV Č.] 

§ 1 

- Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství14 a upravuje 

způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu 

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

hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení 

poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

§ 2 

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

vykonávané při 

o a) hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

na pracovištích podléhajících vrchnímu dozoru podle zvláštního právního 

předpisu15, 

o b) provozování námořních plavidel podle zvláštního právního předpisu16, 

o c) provádění záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného 

záchranného systému17, 

                                                                    
14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27. června 2001, kterou se mění 
směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání 
pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS). [CRAA pozn.: uvedená sm ěrnice je již zrušena, byla nahrazena 

Směrnicí Evropského parlamentu a rady 2009/104/ES o mi nimálních požadavcích na 
bezpe čnost a ochranu zdraví pro používání pracovního za řízení zam ěstnanci p ři práci]. 
15 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona 
č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona 
č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona 

č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 3/2005 Sb. 
16 Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. 
Vyhláška č. 25/2001 Sb., o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi. 
17 Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb., zákon č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona 
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o d) přípravě a výcviku složek integrovaného záchranného systému 

k provádění záchranných a likvidačních prací. 

- (2) Tímto nařízením nejsou dotčeny jiné požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

stanovené zvláštními právními předpisy18. 

§ 3 

- (1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 

zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 

bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 

o a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících 

se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě 

pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní 

otravou, zadušením, 

o b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží 

ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná 

hloubka přesahuje 1,5 m. 

- (2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 

kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná 

zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební 

konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 

- (3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky 

proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků 

kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na 

povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců 

účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 

- (4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 

o a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, 

pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny 

                                                                                                                                                           
č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., zákon 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb., zákon č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 
18 Například nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, nařízení vlády č. 168/2002 
Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 
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vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve 

vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále 

jen "volný okraj"), 

o b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň 

v jednom směru nepřesahují 0,25 m, 

o c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 

0,6 m pod korunou vyzdívané zdi. 

[CRAA pozn.: Zábrana je definována v NV č. 591/2006 Sb., v p říloze č. 3 části III. 

bodu 2. takto: „Za vhodnou  zábranu se považuje 

• zábradlí, u n ěhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na  

zajišt ění prostoru pod horní ty čí proti propadnutí, 

• přenosné dílcové zábradlí, 

• bezpe čnostní zna čení ozna čující riziko pádu osob upevn ěné ve výšce horní 

ty če zábradlí (ve výšce 1,1 m nad okolní úrovní), 

• překážka nejmén ě 0,6 m vysoká, nebo 

• zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nej méně 0,9 m.]  

- (5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 

rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku 

zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné 

okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například 

zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 

stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách 

o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 

- (6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 

osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, 

případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí 

(pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti 

propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat 

nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly 

apod.). 

- (7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, 

s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců. 

- (8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 

samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 

zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 
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Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti 

přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení 

práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 

- § 4 Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 

a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 

pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto 

nařízení. 

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

- I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

o 1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen 

„konstrukce") musejí odpovídat povaze prováděných prací, 

předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr 

vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, 

požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 

umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních 

podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet 

žádná další rizika pádu. 

o 2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 

odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné 

okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně 

uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu 

z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů 

zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být 

přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

o 3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability 

a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, 

popřípadě provozní dokumentaci19. 

o 4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy 

(ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní 

úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou 

u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více 
                                                                    
19 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní 

podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 

1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak20. 

o 5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 

konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace 

přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření 

provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné 

pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

- II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

o 1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 

odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům 

a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně 

prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace [CRAA 

pozn.: 4.4 EN 365 stanovuje, že návody musí obsahov at zd ůraz ňující 

pot řebu pravidelných periodických prohlídek a skute čnost, že musí 

být prohlíženy p řinejmenším každých 12 m ěsíc ů] ; přitom smí být 

použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují 

požadavky stanovené zvláštními právními předpisy21. 

o 2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

� a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování 

a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 

� b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky 

(systémy zachycení pádu). 

o 3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo 

v kombinaci prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání 

dodanými výrobcem tak, že je 

                                                                    
20

 Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. 
a zákona č. 226/2003 Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky 
k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/1999 Sb., nařízení 
vlády č. 323/2000 Sb., nařízení vlády č. 329/2002 Sb. 
21 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky – zrušeno bez náhrady (nařízením vlády č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády 
v oblasti technických požadavků na výrobky). Nově je tato oblast upravena přímo Evropským 
nařízením 2016/425 o OOP. 
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� a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí 

nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje), 

� b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky 

je zcela zabráněno, nebo 

� c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze 

neprodleně a bezpečně vyprostit [CRAA pozn.: čehož lze 

mnohdy docílit pouze tak, že na pracovišti budou 

minimáln ě dva pracovníci, oba vybaveni odpovídajícími OOP 

a oba vyškoleni] , popřípadě dopravit do bezpečného místa; 

k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou 

(terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění 

zaměstnance. 

o 4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 

prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti 

a nezávadném stavu. [CRAA pozn.: kontrola OOP uživatelem p řed 

použitím, ta je mimo jiné stanovena i v EN 365, kde  stojí, že 

návod musí obsahovat pokyn pro uživatele o povinnos ti provedení 

kontroly prost ředku p řed použitím, aby se ujistil, zda je ve stavu 

schopném pro užívání]  

o 5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě 

pracovní polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen 

v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování 

technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti 

pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně 

způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. [CRAA pozn.: proto 

důrazn ě doporu čujeme, aby instruktor sou časn ě s dokumentací 

ke školení vytvo řil zvláš ť protokol o proškolení v kotvení 

a doporu čení pro zam ěstnavatele, aby vystavil pracovníkovi písemné 

pověření k této činnosti]  Místo kotvení osobního ochranného 

pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně 

odolné. [CRAA pozn.: proto je nezbytné i terminologicky roz lišovat 

mezi místem kotvení osobního ochranného pracovního prost ředku 

(kotevním bodem) a kotvicím za řízením (výrobkem certifikovaným dle 

EN 795)]  

o 6. Přístupy v závěsu na laně [CRAA pozn.: záv ěsem na lan ě se rozumí 

lanový p řístup, tedy činnost výškového pracovníka – pr ůmyslového 

lezce]  a pracovní polohovací systémy [CRAA pozn.: činnost Výškového 
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pracovníka s použitím OOP]  lze používat jen v případech, kdy z posouzení 

rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána 

bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem 

na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 

ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka 

s vhodnými doplňky. 

o 7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále 

možné, jen pokud 

� a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž 

jedno slouží jako nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení 

v požadované poloze (pracovní lano [CRAA pozn.: pouze 

EN 1891] ) a druhé jako záložní (zajišťovací lano [CRAA pozn.: 

může být i EN 892 ①] ), 

� b) zaměstnanec používá zachycovací postroj [CRAA pozn.: 

EN 361] , který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače pádu 

[CRAA pozn.: EN 353-2, p říp. EN 12841 A] , jenž sleduje 

pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 

� c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu 

určené prostředky pro výstup a sestup (např. slaňovací 

prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje 

samosvorný systém [CRAA pozn.: EN 12841 C, p říp. EN 341 

před rokem 2012]  k zabránění pádu zaměstnance, který 

ztratil kontrolu nad svými pohyby , 

� d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno 

k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 

� e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického 

postupu a pod dozorem tak, aby zaměstnanec konající práci 

mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn [CRAA pozn.: 

čehož lze p ři práci z lana docílit pouze tak, 

že na pracovišti budou minimáln ě dva pracovníci, oba 

vybaveni a vyškoleni] . 
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Sestupový/výstupový 
prostředek (EN 12841 C/B) 
prostředky pro výstup a sestup 
zahrnující samosvorný systém pro 
případ ztráty kontroly [čl. II., bod 
7., písm. c) přílohy] 

Pohyblivý zachycovač pádu (EN 353-2 
a/nebo EN 12841 A) 
pohyblivý zachycovače pádu, jenž sleduje 
pohyb zaměstnance [čl. II., bod 7., písm. b)] 

Zachycovací postroj (EN 361) 
zachycovací postroj připojený 
k zajišťovacímu lanu [čl. II., bod 
7., písm. b) přílohy] 

Lavička (sedačka) 
s ohledem na rizika musí být 
přednostně používána sedačka 
[čl. II., bod 6 přílohy] 

Jisticí lano (EN 1891 nebo 
EN 892 ①) 
systém je tvořen dvěma lany: druhé 
jako záložní (zajišťovací lano) 
[čl. II., bod 7., písm. a) přílohy] 

Pracovní lano (EN 1891) 
systém je tvořen dvěma lany: 
pracovní lano pro výstup, sestup 
a zavěšení [čl. II., bod 7., písm. a) 
přílohy k NV č. 362/2005 Sb.] 

[CRAA pozn.: Správný zp ůsob provedení záv ěsu na lan ě 
(lanového p řístupu) v souladu s NV č. 362/2005 Sb. ]  



32 CRAA: Právní normy a předpisy pro práce ve výškách 

o 8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití 

druhého lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze 

připustit použití jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření 

k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému 

způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 

o 9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití 

osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl 

pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací 

postupy při mimořádných událostech [CRAA pozn.: proto nedílnou 

součástí kurz ů musí být nácvik záchrany a ten musí být zmín ěn 

v pracovníky podepsané osnov ě kurzu. A jen pro zajímavost, 

mimořádnou událostí se v souladu § 2, písm. b) zákona č. 239/2000 

Sb. o integrovaném záchranném systému rozumí škodli vé p ůsobení sil 

a jev ů vyvolaných činností člov ěka, p řírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo  životní 

prost ředí a vyžadují provedení záchranných a likvida čních prací] . 

- III. Používání žebříků 

o 1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití 

jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika 

opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve 

výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být 

prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního 

nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 

například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na 

žebříku nesmějí vykonávat. 

o 2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 

obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného 

uchopení a spolehlivou oporu. 

o 3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 

kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak22. 

                                                                    
22 Například nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, 
zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, 
o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž 
mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. 
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o 4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně 

více než jedna osoba. 

o 5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, 

kdy je k takovému použití výrobcem určen. 

o 6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem 

přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento 

přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za 

kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. 

Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný 

prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být 

zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

o 7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou 

dobu použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, 

dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 

Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou 

provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík 

může být používán pouze pro výstup a sestup. 

o 8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním 

bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků 

nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky 

musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému 

pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu 

zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce 

větší než 12 m nelze používat. 

o 9. Na žebříku smí zaměstnanec 

pracovat jen v bezpečné 

vzdálenosti od jeho horního 

konce, za kterou se u žebříku 

opěrného považuje vzdálenost 

chodidel nejméně 0,8 m, u 

dvojitého žebříku nejméně 0,5 

m od jeho horního konce.  

o 10. Při práci na žebříku musí 

být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, 
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zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

o 11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem 

na používání. 

o 12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být 

prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde 

je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 

- IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

o 1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě 

skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti 

pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

o 2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) 

musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

o 3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 

pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce 

stanovenou v průvodní dokumentaci. 

- V. Zajištění 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 předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), 

je nutné vždy bezpečně zajistit. 

o 2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

� a) vyloučení provozu, 

� b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa 

práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, 

� c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce 

nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích 

s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné 

pracovní směny postačí vymezit ohrožený 

prostor jednotyčovým zábradlím, 

popřípadě zábranou o výšce 

nejméně 1,1 m, nebo 

� d) dozor ohrožených 

prostorů k tomu určeným 

zaměstnancem po celou 

dobu ohrožení.  
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o 3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

� a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

� b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

� c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

� d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

� Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která 

prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

o 4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné 

roviny se šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. 

Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného 

profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 

o 5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, 

například na komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás 

o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu. 

o 6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení 

prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění 

bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 

- IX. Přerušení práce ve výškách 

o Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit 

přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje 

nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

� a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

� b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) 

při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných 

lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu 

na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních 

případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů 

Bf) 

� c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

� d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

- X. Krátkodobé práce ve výškách 

o Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných 

pro osazení stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně 

spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, 
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z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných 

ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné 

pracovní prostředky proti pádu. 

- XI. Školení zaměstnanců 

o Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 

zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci 

nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují 

na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m 

a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži 

a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty 

druhé. 
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6. Z č. 255/2012 Sb., o kontrole 

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

§ 7 Vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor  

Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat do staveb, dopravních 

prostředků, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá 

kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné 

k výkonu kontroly. Do obydlí je kontrolující oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané 

k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají 

prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům 

a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Vlastníci nebo uživatelé těchto prostor jsou 

povinni kontrolujícímu vstup umožnit. 

 

§ 9 Povinnosti kontrolujícího  

Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly povinen  

- c) předložit kontrolované osobě nebo povinné osobě pověření ke kontrole [CRAA 

pozn.: u inspektor ů inspekce práce je pov ěřením ke kontrole pr ůkaz 

inspektora ] , a požádá-li o to kontrolovaná osoba nebo povinná osoba, též další 

dokument, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole, 

- f) vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě. 
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7. Z č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

§ 7  

- (1) Inspektor je oprávněn  

o b) požadovat prokázání totožnosti fyzických osob podle občanského 

průkazu, cestovního dokladu, popřípadě služebního průkazu státního 

zaměstnance, 

o f) vydat rozhodnutí o zákazu 

• 1. používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků 

nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo 

materiálů, vykonávání prací nebo činností, které bezprostředně 

ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob 

zdržujících se s vědomím kontrolované osoby v jejích prostorech, 

a to až do doby odstranění závady, s výjimkou pevných trakčních 

zařízení a trakčních vozidel na drahách a ve veřejné silniční dopravě, 

lodí a letadel; za tím účelem mohou nařídit, aby přítomné fyzické 

osoby ihned opustily prostory, ve kterých je bezprostředně ohrožena 

jejich bezpečnost. Vyžaduje-li to nebezpečí hrozící z prodlení, lze 

rozhodnutí oznámit ústně; odvolání nemá odkladný účinek. 

§ 17 Přestupky na úseku bezpečnosti práce 

- (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že 

o a) nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost 

fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích, 

o d) přenese náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na zaměstnance, 

o g) neposkytne bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní 

oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje, 

ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu23, 

o h) nesplní povinnost udržovat osobní ochranné pracovní prostředky 

v použivatelném stavu nebo nekontroluje jejich používání, 

                                                                    
23 Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 
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o q) neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené 

v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci24, v nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí25, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky26 a nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu27, 

o t) nepřizná právo odmítnout výkon práce, o níž lze mít důvodně za to, 

že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví 

zaměstnanců, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob, 

- (2) Za přestupek podle odstavce 1 

o c) písm. a), g), j), k), q), r), s) a t) lze uložit pokutu až do výše 1.000.000 Kč, 

o d) písm. d), e), f), h), i), o), u) a zb) lze uložit pokutu až do výše 

2.000.000 Kč. 

§ 30 Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti práce 

- (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že 

o a) nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost 

fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích, 

o d) přenese náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na zaměstnance, 

o g) neposkytne bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní 

oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje, 

ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, 

o h) nesplní povinnost udržovat osobní ochranné pracovní prostředky 

v použivatelném stavu nebo nekontroluje jejich používání, 

o q) neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené 

v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, v nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 

                                                                    
24  Zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění. 
25 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
26 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
27 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
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a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky a nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

o t) nepřizná právo odmítnout výkon práce, o níž lze mít důvodně za to, 

že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví 

zaměstnanců, popřípadě 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 Kč, 

o d) písm. d), e), f), h), i), o), u) a zb) lze uložit pokutu až do výše 

2 000 000 Kč. 
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8. Další p ředpisy upravující práce ve výškách 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, na které se nevztahuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 

v rozsahu své působnosti částečně upravují i další právní předpisy. Pro představu či pro případ 

potřeby se jedná o následující (pozn. zákon č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru 

a vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě záměrně kvůli specifickému zaměření 

obou složek, uvedeny nejsou): 

8.1 NV č. 339/2017 Sb. o BOZP v lese 

Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce 

a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 

§ 2 Pro účely tohoto nařízení se rozumí 

- a) prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru práce prováděné při údržbě 

lesů, parků, sadů, břehových porostů, doprovodné zeleně vodních toků, pozemních 

komunikací a v obvodu dráhy a při odstraňování a oklešťování stromoví a jiných 

porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení elektrizační soustavy 

nebo plynárenských zařízení, popřípadě při odstraňování porostů ohrožujících provoz 

rozvodných tepelných zařízení, pěstební práce, ošetřování stromů, těžba, 

soustřeďování, manipulace, skladování a odvoz dříví, práce ve výškách na stojících 

stromech a veškeré práce prováděné s přenosnou řetězovou pilou nebo křovinořezem, 

- b) osamoceným zaměstnancem zaměstnanec, který je během pracovní doby na 

pracovišti sám bez zajištění dohledu a vykonává práci, 

- c) samostatně pracujícím zaměstnancem zaměstnanec vykonávající práci na pracovišti 

sám se zajištěným dohledem, 

- d) ohroženým prostorem prostor, ve kterém je zaměstnanec vystaven nebezpečí, které 

ohrožuje jeho zdraví a bezpečnost; tvar a velikost ohroženého prostoru je stanoven 

u jednotlivých druhů prací, 

- o) místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující 

zejména pracovní technologické postupy pro používání strojů, technických zařízení, 

dopravních prostředků a nářadí a pravidla jejich pohybu a pohybu zaměstnanců 

v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele. 
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§ 12 Práce ve výškách 

-  (1) Při práci ve výškách28 na stojících stromech zaměstnavatel musí zajistit, aby 

zaměstnanci 

o a) nepracovali v koruně stojícího stromu, pokud nejsou vybaveni pro 

práci ve výškách; v koruně stojícího stromu smí pracovat pouze jeden 

zaměstnanec, který musí být jištěn dalším zaměstnancem stojícím u paty 

stromu, 

o b) nepracovali při povětrnostní situaci, kdy dochází k nebezpečnému výkyvu 

korun stromů, 

o c) nepracovali při teplotě vzduchu, korigované účinky proudícího vzduchu, 

nižší než -10 °C během pracovní doby, 

o d) nepracovali osamoceně, 

o e) pro výstup do korun stromů používali stanovené prostředky, zejména 

bezpečnostní postroj nebo poutací řemeny a ocelové stupačky. 

- (2) Před zahájením prací ve výškách na stojících stromech musí zaměstnavatel vymezit 

ohrožený prostor a stanovit pravidla signalizace mezi zaměstnancem stojícím na zemi 

a zaměstnancem provádějícím práce ve výškách. Ruční nářadí se do koruny stromu 

dopravuje pomocí lana, jeho použití zajišťuje k této činnosti určený zaměstnanec. 

- (3) Zaměstnavatel musí zajistit, aby se odřezávání větví koruny stojícího stromu 

pomocí řetězové pily provádělo z pracovní plošiny nebo, není-li to z důvodů 

spočívajících v povaze terénu možné, za použití 

jiné speciální techniky určené pro práci ve 

výškách. Zaměstnanec i řetězová pila musí být 

při výstupu do koruny stromu, během práce 

i při sestupu zajištěni proti pádu samostatnými 

jisticími prostředky, upevněnými mimo zónu 

prováděné práce. 

- (4) Pro práci ve výškách s řetězovou pilou 

musí zaměstnavatel zajistit zpracování 

místního provozního bezpečnostního předpisu. 

                                                                    
28 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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8.2 V č. 26/1989 Sb. o BOZP p ři hornictví na povrchu 

Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 

-  § 6a Práce ve výškách 

o (1) Pokud je pracovník ohrožen pádem, propadnutím nebo sesutím z výšky 

nebo do hloubky 1,5 m nebo větší, musí být zajištěn proti pádu. Osobní 

zajištění se může použít jen v případě, kdy nelze použít kolektivní zajištění 

nebo toto by s ohledem na povahu práce nebo místní podmínky bylo 

neúčinné. 

o (2) Za kolektivní zajištění proti pádu se považuje ochranné nebo záchytné 

zábradlí, ohrazení nebo síť, které jsou dostatečně pevné, odolné a upevněné 

tak, aby snesly předpokládané namáhání. 

o (3) Za osobní zajištění proti pádu se považuje zajištění bezpečnostním 

pásem nebo bezpečnostním postrojem. Bezpečnostní pás smí být použit jen 

jako polohovací prostředek v místě, kde se při pádu z výšky nepředpokládá 

pohyb pracovníka volným pádem. Při použití bezpečnostního postroje bez 

tlumiče energie získané pádem nesmí výška volného pádu přesáhnout 1,5 m, 

s tlumičem pak výšku 4 m. 

8.3 V č. 55/1996 Sb. o BOZP v podzemí 

Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 

ČÁST 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 zaměstnance, při kterém je ohrožen pádem 

z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při této činnosti 

musí být zaměstnanec zajištěn proti pádu způsobem stanoveným 

tímto předpisem. 

- § 80 Zajištění proti pádu 

o (1) Na pracovišti a cestě pro chůzi a dopravní 
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cestě nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví, 

a na ostatních od výšky 1,5 m musí být provedena ochrana osob proti pádu 

kolektivním nebo osobním zajištěním, pokud tato vyhláška nestanoví jinak. 

o (2) Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje 

� a) jestliže pracoviště nebo cesta pro chůzi nebo dopravní cesta 

jsou na plochách se sklonem do 10° včetně od vodorovné roviny 

a jsou vymezeny zábranou (jednotyčové zábradlí o výšce 

minimálně 1,1 m, které není určeno k ochraně proti pádu osob 

ani předmětů ze zvýšené úrovně apod.) umístěnou nejméně 1,5 m 

od hrany pádu, 

� b) jestliže práce na pracovišti a cestě pro chůzi a dopravní cestě 

do výšky 3 m svým charakterem a postupem znemožňuje dodržení 

opatření podle odstavce 1, pokud budou práce prováděny 

poučenými zaměstnanci a takovým pracovním postupem, kterým 

si zaměstnanci vytvářejí postupně kolem sebe plochu, ze které 

mohou bezpečně pracovat. Technologický postup musí obsahovat 

přesný výčet činností, které je nezbytné provádět ve vzdálenosti 

menší než 1,5 m od hrany pádu, a počet zaměstnanců, kteří se 

mohou v tomto prostoru současně pohybovat, 

� c) při krátkodobé montážní práci nevyhnutelné pro osazení 

stavebních prvků a jejich vzájemném spojování. Tyto práce se 

mohou provádět z konzol, z navařených nebo jiným způsobem 

upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci 

nebo podobných nášlapných ploch, pokud je v dosahu 

zaměstnance možnost upevnění prostředku osobního zajištění 

proti pádu. 

o (3) Současně s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny 

vzniklé otvory a prohlubně, pokud rozměr kratší strany nebo průměru je 

větší než 0,25 m. 

- § 81 Kolektivní zajištění 

o (1) Při práci na souvislých plochách ve výšce se provede kolektivní zajištění 

tak, aby přesahovalo krajní polohy pracovní plochy o 1,5 m na každou 

stranu. Jako vymezení pracovní plochy ve směru do plochy lze použít 

zábranu podle § 80 odst. 2 písm. a). 
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o (2) Na ploše se sklonem nad 10° se provede kolektivní zajištění i podél 

okraje ve směru sklonu. 

o (3) Ochranná a záchytná konstrukce, kterými jsou ochranné zábradlí, 

ochranné ohrazení, lešení, poklop, záchytné ohrazení, záchytné lešení 

a záchytná síť, musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám 

a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané 

namáhání. 

- § 82 Osobní zajištění 

o (1) Osobní zajištění zaměstnanců bezpečnostním postrojem nebo 

bezpečnostním pásem při práci ve výškách a nad volnou hloubkou musí být 

použito v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění. 

o (2) Při ochraně před volným pádem je dovoleno použit jen bezpečnostní 

postroje s tlumičem pádové energie. Výška volného pádu může být nejvíce 

4 m. 

o (3) Prostředek osobního zajištění je dovoleno přidělit, byl-li k používání 

schválen státní zkušebnou. Tuto zkoušku nutno opakovat nejméně jedenkrát 

za dva roky, pokud podmínky výrobce nestanoví jinak. Funkční zkoušku 

osobního zajištění je nutno vykonat také po každé mimořádné události 

(zachycení pádu osoby, extrémní namáhání a podobně). 

- § 83 Konstrukce pro zvyšování místa práce 

o (1) Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště 

zvyšovat tak, aby zaměstnanci mohli pracovat bezpečně, vzájemně se 

neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. Za obvyklou 

pracovní výšku se považuje u těžkých prací (zdění z cihel a tvárnic, 

manipulace s břemeny, těžším nářadím a podobně) práce do výšky 1,5 m, 

pro ostatní práce (natírání, obkládání, připevňování a spojování lehkých 

předmětů a podobně) práce do výšky 2 m nad úrovní pracovní podlahy. 

o (2) Žebřík se nesmí používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlahy 

lešení, s výjimkou lešeňových žebříků. 

o (3) Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní 

předměty a předměty určené k jinému použití. 
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8.4 V č. 239/1998 Sb. o BOZP p ři těžbě ropy a plynu 

Vyhláška ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně 

některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

§ 16 Práce ve výškách 

-  (1) Pokud je zaměstnanec ohrožen pádem, propadnutím nebo sesutím z výšky nebo do 

hloubky 1,5 m nebo větší, musí být zajištěn proti pádu. Osobní zajištění proti pádu se 

může použít jen v případě, kdy nelze použít kolektivní zajištění nebo toto by s ohledem 

na povahu práce nebo místní podmínky bylo neúčinné. 

- (2) Za kolektivní zajištění proti pádu se považuje ochranné nebo záchytné zábradlí, 

ohrazení nebo síť, které jsou dostatečně pevné, odolné a upevněné tak, aby snesly 

předpokládané namáhání. 

- (3) Za osobní zajištění proti pádu se považuje zajištění bezpečnostním pásem nebo 

bezpečnostním postrojem. Bezpečnostní pás smí být použit jen jako polohovací 

prostředek v místě, kde se při pádu z výšky nepředpokládá pohyb zaměstnance volným 

pádem. Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče energie získané pádem nesmí 

výška volného pádu přesáhnout 1,5 m, s tlumičem pak výšku 4 m. 

8.5 Z č. 61/2000 Sb. o námo řní plavb ě 

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě 

§ 67c Povinnosti člena posádky lodě v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- (1) Člen posádky lodě je povinen dodržovat zásady a postupy bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci tvořící pravidla pro 

o c) používání ochranných pracovních prostředků, 

o h) bezpečné provádění natěračských prací, bezpečnou práci ve výškách, za 

bokem lodě a se čluny a vory. 
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8.6 V č. 336/2015 Sb. o BOZP na lodi 

Vyhláška č. 336/2015 Sb., o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi 

HLAVA III PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ 
OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

- § 23 Ochrana hlavy 

o Členové posádky lodě nosí ochrannou přilbu při všech pracích 

prováděných na palubách, v nákladových prostorech, ve dvojitém dně, 

tancích, kofrdamech a při činnostech ve strojovně s výjimkou prostoru 

velínu, dílen a skladů. Členové posádky lodě dále nosí ochrannou přilbu při 

poplachové činnosti, překládacích operacích, manipulaci s kryty 

nákladových prostorů a s překládacím zařízením, při práci s uvazovacím 

a kotevním zařízením, při práci se čluny, pontony a vory, při upevňování 

nákladu a jeho kontrole, při práci ve výšce a za bokem lodě, na loděnici a v 

doku a vždy, když o tom rozhodne velitel lodě nebo osoba pověřená 

velitelem lodě nebo provozovatelem lodě. 

- § 24 Ochrana před pády 

o Členové posádky lodě pracující ve výšce, za bokem lodě nebo na jiném 

místě, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky větší než 1,5 metru, musí mít 

bezpečnostní postroj připevněný k bezpečnostnímu lanku. 

HLAVA VIII - PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO 
PROVÁDĚNÍ NATĚRAČSKÝCH PRACÍ, PRACÍ VE VÝŠKÁCH, ZA BOKEM LODĚ A SE 
ZÁCHRANNÝMI ČLUNY A VORY 

- Díl 1 Natěračské práce 

o § 50 

� (1) Při používání chemických odstraňovačů starých nátěrů je třeba 

použít osobní ochranné pracovní prostředky, které zabrání jejich 

styku s pokožkou a chrání oči. Při práci ve výšce nebo jinde v 

blízkosti lan nesmí dojít ke styku barev s lany, bezpečnostními postroji 

nebo lanky. 

- Díl 2 Práce ve výškách a za bokem lodě 

o § 52 
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� (1) Člen posádky pracující ve výšce musí být vždy zajištěn 

bezpečnostním postrojem. Pro práci nad běžný dosah musí být 

použita pracovní plošina, lešení nebo žebřík. 

� (2) Při práci za bokem lodě musí být použita záchranná vesta 

a v blízkosti musí být připraven záchranný kruh. 

� (3) Práce za bokem lodě je s výjimkou havarijních případů zakázána 

za jízdy, v suchém doku, mezi boky dvou vedle sebe stojících plavidel 

a mezi bokem lodě a nábřežím. 

o § 53 

� Při práci ve výšce musí být zajištěna bezpečnost osob procházejících 

nebo pracujících pod místem práce ve výšce. Pod místem práce ve 

výšce musí být vyvěšeno viditelné upozornění na probíhající práci. 

o § 54 Lana 

� (1) Při používání lan je nutné vycházet z jejich odolnosti vůči 

chemickým vlivům. 

� (2) Lana musí být skladována mimo působení tepla a světla, 

v prostorech oddělených od chemických a jiných látek, které je 

mohou poškodit. 

� (3) Lana musí být před použitím prohlédnuta zevnitř i zevně 

s cílem zjistit možné zhoršení stavu, nadměrné opotřebení nebo 

poškození. 

� (4) Před použitím musí být bezpečnostní lanka, spouštěcí lana 

a lávky otestovány na nejméně čtyřnásobek pracovního zatížení 

8.7 V č. 246/2001 Sb. podmínky požární bezpe čnosti 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

§ 2 Základní požadavky 

- (3) Druhy věcných prostředků požární ochrany se rozumí 

o b) osobní ochranné prostředky, 

o d) prostředky pro práci ve výškách, nad volnými hloubkami, na vodě, ve 

vodě a pod hladinou. 
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§ 4 Druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně 
bezpečnostních zařízení 

- (2) Za vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany se považují 

o d) prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami. 

8.8 Z č. 221/1999 Sb. o vojácích 

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání 

§ 120 Jednorázové mimořádné odškodnění 

- (1) Jednorázové mimořádné odškodnění ve výši šestinásobku minimální mzdy náleží 

vojákovi, který se stal invalidním v prvním nebo druhém stupni následkem služebního 

úrazu nebo nemoci z povolání při 

o c) výcviku za mimořádně ztížených podmínek, zejména ve vysokohorském 

terénu, poušti, moři a bažinách, 

o e) telekomunikačních a jiných pracích na stožárech, při pracích 

vykonávaných v nucených polohách bez pracovních plošin, z provazových 

žebříků a visutých sedaček, v závěsu na ochranném pásu a v omezeném 

pracovním prostoru na pracovní lávce, ve výškách nad 10 m. [CRAA pozn.: 

Mějte to na pam ěti, pokud byste školili vojáky]  

o i) cvičení ve vojenské hasičské jednotce.  
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9. Z č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů 

§ 4 České technické normy 

- (1) Česká technická norma je dokument schválený Úřadem pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) pro opakované nebo 

stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, 

jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu. Česká technická norma není 

obecně závazná. [CRAA pozn.: Česká technická norma není obecn ě závazná, 

pokud její závaznost není vynucena jinak, nap říklad právním p ředpisem, 

smluvním vztahem (nap ř. objednávkou či smlouvou), návodem k obsluze či 

k montáži, rozhodnutím správního orgánu, pokynem na dřízeného, jinou normou, 

případn ě i jinak. Ústavní soud ve svém nálezu č. 40/08 z kv ětna 2009 

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

doporu čení (nikoliv však p říkazy) a jejich používání není závazné, ale 

pouze dobrovolné. To však neplatí v p řípadech, kdy je dodržení ČSN 

vyžadováno jiným p ředpisem. Na druhou stranu odborná právní expertíza 

autorizovaná Právnickou fakultou Palackého universi ty v Olomouci na téma 

„Odpov ědnost za škodu v p řípadech škodní události související 

s provozováním a servisem výtah ů“ ve v ěci nerespektování technických norem 

uvádí, že „ ten, kdo trpí stav, který je v rozporu s ustanovení m českých 

technických norem, si nepo číná tak, abych p ředcházel škodám “.]  
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10. NV č. 101/2005 Sb., o pracovním prost ředí 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

§ 3 

- (1) Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými 

a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který 

neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. 

- (2) Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik 

vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu 

k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně rizikových 

faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky 

škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních 

prostředků a zařízení. 

- (3) Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do 

provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních právních 

předpisech a požadavkům tohoto nařízení. Před uvedením pracoviště do provozu 

a používání je nutné zajistit 

o a) uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před 

nepříznivými povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních 

a technologických postupů a výrobních a technologických procesů, včetně 

určení osob, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, 

používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště, 

o b) stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů 

o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení, 

o c) umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků 

a zařízení, skladových prostorů, komunikačních ploch a dopravních 

komunikací a vymezení pracovního místa zaměstnanci; stroje a technická 

zařízení se umísťují tak, aby byly pokud možno soustředěny výrobní 

a pracovní prostředky a zařízení s přibližně stejnými účinky podle druhů 

a vlastností škodlivin a vlivů na okolí, 
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o d) náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště 

a výrobních a pracovních prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby 

nemohlo dojít k jejich nežádoucímu (nechtěnému) pohybu, 

o e) opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou používány 

zdraví škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky, stanovené zvláštními 

právními předpisy, 

o f) opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování 

zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob, případně zvířat, podle 

zvláštních právních předpisů, 

o g) zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to 

i v mimopracovní době. 

Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní 

prostředí 

- 3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 

o 3.1 Střechy 

� Přístup na konstrukci střechy vyrobené z materiálu 

o nedostatečné pochůzné pevnosti nesmí být zaměstnavatelem 

povolen, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon 

práce. 

o 3.2 Příčky, stěny a stropy 

� 3.2.3 Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž 

dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce 

menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny 

proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do větší 

hloubky než 1,5 m. Profil průlezných otvorů musí odpovídat 

způsobu použití. 

o 3.3 Podlahy 

� 3.3.4 Zaměstnanci nesmí být vystaveni nebezpečí pádu z výšky na 

pracovišti nebo na komunikaci s podlahou umístněnou výše než 

0,5 m nad okolní podlahou nebo terénem. Pro tento účel je nutno 

zajistit bezpečný přístup. 
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� 3.3.5 Zábradlí musí být zřízena u pracovišť a komunikací 

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

okrajích mostů, lávek, ochozů, galérií, na schodištích 

a vyrovnávacích rampách. Zábradlí není třeba, je-li bezpečnost 

osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdivem nebo 

jinou konstrukcí. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí osob, 

popřípadě pádu předmětů, musí být zábradlí u podlahy opatřeno 

ochrannou lištou o výšce nejméně 0,1 m. 

o 5.6 Komunikace provedené jako roštové mosty, lávky, galerie, schodiště 

a ochozy musí mít šířku nejméně 0,5 m a musí mít po celé ploše pevnou, 

rovnou podlahu upravenou tak, aby jí nemohly propadávat předměty 

ohrožující bezpečnost osob, podél boků u podlahy musí být opatřeny 

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

vybaveny vhodnou ochrannou konstrukcí. Vhodnou konstrukcí se rozumí 

zábradlí nebo jiná rovnocenná konstrukce o dostatečné výšce a s výplní 

zabraňující propadnutí osob. 

- 8. Poskytování první pomoci 

o Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na 

dostupném místě a musí být označeny značkami. 

- 9. Venkovní pracoviště 

o 9.1 Venkovní pracoviště musí být zajištěna proti vstupu nepovolaných osob 

a uspořádána tak, aby nedocházelo k ohrožení zdržujících se zaměstnanců 

a osob a byl zamčen bezpečný pohyb dopravních prostředků i chodců. 

o 9.3 Není-li denní osvětlení dostatečné, musí mít venkovní pracoviště po 

dobu, kdy se na něm zdržují zaměstnanci, zajištěno umělé osvětlení 

odpovídající intenzity. 

o 9.4 Venkovní pracoviště musí být, pokud je to možné, uspořádána tak, aby 

zaměstnanci 

� byli chráněni před nepříznivou povětrnostní situací, 

� nebyli vystavováni škodlivým účinkům hluku a škodlivin, zejména 

plynů, par a prachu, a byli chráněni před padajícími předměty, 

� mohli rychle opustit pracoviště v případě nebezpečí, případně 

aby jim mohla být rychle poskytnuta pomoc. 
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11. Evropská sm ěrnice 2009/104/ES o BOZP 

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/104/ES o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci 

[CRAA pozn.: Evropské sm ěrnice jsou závazné pro členské zem ě, které zavazují p řijmout 

opat ření k dosažení ur čitého cíle v ur čeném čase. Rovn ěž musí být transponovány do 

právních p ředpis ů dané zem ě. Nejsou tedy závazné pro ob čany, jsou závazné pouze pro 

stát jako takový. Požadavky této sm ěrnice (resp. své p ředch ůdkyn ě 2001/45/ES) ČR 

splnila prost řednictvím NV č. 362/2005 Sb.] 

- (8) Práce ve výšce může vystavovat zaměstnance zvlášť závažným rizikům pro jejich 

zdraví a bezpečnost, zejména rizikům pádů z výšky a dalším vážným pracovním 

úrazům, které tvoří velkou část všech úrazů, zejména smrtelných úrazů. 

KAPITOLA II POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 

- Článek 6 Pracovní zařízení se zvláštními riziky 

o Pokud používání pracovního zařízení může představovat zvláštní riziko pro 

bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců, přijme zaměstnavatel nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby: 

� a) bylo používání pracovního zařízení omezeno pouze na osoby 

pověřené jeho používáním; 

� b) v případě oprav, úprav a údržby nebo servisu prováděli tyto 

práce zvlášť určení zaměstnanci. 

- Článek 9 Školení zaměstnanců 

o Aniž je dotčen článek 12 směrnice 89/391/EHS, přijme zaměstnavatel 

nezbytná opatření k zajištění toho, aby: 

� a) zaměstnanci pověření používáním pracovního zařízení získali 

odpovídající školení, včetně školení o rizicích, která toto 

používání případně zahrnuje; 

� b) zaměstnanci uvedení v čl. 6 písm. b) získali vhodné zvláštní 

školení. 

PŘÍLOHA II  

- „4. Ustanovení o používání pracovního zařízení poskytnutého pro dočasnou práci ve 

výšce 

� 4.1.3 Lana jako přístupové cesty a prostředky pro polohování 

mohou být používány jen za podmínek, kdy podle posouzení 
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rizika může být dotyčná práce vykonávána bezpečně a kdy není 

opodstatněné použití jiných, bezpečnějších pracovních zařízení. 

� S přihlídnutí posouzení rizika a v závislosti na délce práce 

a ergonomických omezením musí být vhodným příslušenstvím 

zajištěno sezení. 

� 4.1.4 V závislosti na druhu pracovního zařízení zvoleného 

na základě výše uvedeného musí být stanovena vhodná opatření 

pro minimalizaci nebezpečí pro zaměstnance příznačných 

pro tento druh zařízení. Je-li to nezbytné, musí být učiněna 

opatření pro instalaci ochranných prostředků zabraňujících 

pádu. Ty musí být vhodně uskupeny a dostatečně únosné, aby 

zabránily pádům nebo zastavily pády z výšky a pokud možno 

zamezily zranění zaměstnanců. Kolektivní ochranné prostředky 

zabraňující pádu mohou být přerušeny pouze v místě vstupu 

ze žebříku nebo schodiště. 

� 4.1.6 Dočasná práce ve výšce může být vykonávána pouze tehdy, 

pokud počasí neohrožuje bezpečnost a zdraví pracovníků. 

o 4.4 Zvláštní ustanovení o používání lan jako přístupových cest a prostředků 

pro umísťování [CRAA pozn.: zde má být použit výraz „polohování“ 

překladatel sm ěrnice do češtiny však výraz „ positioning “ p řeložil 

jako umís ťování, p řestože o pár odstavc ů výše správn ě uvedl 

polohování] . 

� Používání lan jako přístupových cest a prostředků pro 

umísťování musí splňovat tyto podmínky: 

• a) systém musí zahrnovat nejméně dvě odděleně 

připevněná lana, jedno jako prostředek pro výstup, 

sestup a oporu (pracovní lano) a další jako 

zabezpečení (bezpečnostní lano); 

• b) zaměstnanci musí být vybaveni vhodnými úvazky, 

musí je používat a musí jimi být připojeni 

k bezpečnostnímu lanu; 

• c) pracovní lano musí být opatřeno bezpečným 

prostředkem pro výstup a sestup a musí mít samojisticí 

systém zamezující pádu v případech, kdy uživatel ztratí 
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kontrolu nad svými pohyby. Bezpečnostní lano musí 

být opatřeno pohyblivým systémem pro předcházení 

pádům, který následuje pohyby zaměstnance; 

• d) nářadí a jiné vybavení používané zaměstnancem 

musí být připevněno k úvazku zaměstnance nebo 

k sedadlu nebo jiným vhodným způsobem; 

• e) práce musí být řádně plánována a musí na ni být 

řádně dohlíženo, aby zaměstnanec mohl být 

v nebezpečí ihned zachráněn; 

• f) v souladu s článkem 9 musí uvedení zaměstnanci 

obdržet vhodné školení odpovídající očekávaným 

činnostem, zejména o záchranných postupech. 

� Za výjimečných okolností, pokud by s ohledem na posouzení rizik 

použití druhého lana činilo práci nebezpečnější, může být 

dovoleno použití jednoho lana za předpokladu, že byla přijata 

vhodná opatření pro zajištění bezpečnosti 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy a/nebo zvyklostmi. 
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12. Evropská sm ěrnice 89/656/EHS o OOP 

Směrnice Rady 89/656/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci 

[CRAA pozn.: Evropské sm ěrnice zavazují členské zem ě dosáhnout ur čitých cíl ů b ěhem 

ur čené doby, p ři čemž národní instituce mohou ur čit prost ředky, jak jich dosáhnout. 

Směrnice musí být transponovány do práva jednotlivých člen ů. Požadavky této sm ěrnice 

ČR splnila již b ěhem p řístupových jednání prost řednictvím NV č. 495/2001 Sb.]  

ODDÍL I OBECNÁ USTANOVENÍ 

- Článek 2 Definice 

o 1. Pro účely této směrnice se osobními ochrannými prostředky rozumí 

všechny prostředky určené k nošení nebo držení zaměstnancem na ochranu 

před jedním nebo více riziky, která by mohla ohrozit jeho bezpečnost nebo 

zdraví při práci, a všechny doplňky nebo příslušenství určené k tomuto 

účelu. 

o  2. Definice v odstavci 1 se nevztahuje na: 

� a) běžné pracovní oděvy a uniformy, které nejsou zvlášť určeny 

k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnance; 

� b) prostředky používané pohotovostní a záchrannou službou; 

� c) osobní ochranné prostředky, které jsou nošeny nebo používány 

vojenskými, policejními a dalšími složkami, které zajišťují 

veřejný pořádek; 

� d) osobní ochranné prostředky pro silniční dopravní prostředky; 

� e) sportovní potřeby; 

� f) prostředky určené pro sebeobranu nebo zastrašení; 

� g) přenosné prostředky pro odhalení a signalizování rizik 

a škodlivin. 

- Článek 3 Obecné pravidlo 

o Osobní ochranné prostředky se používají tehdy, pokud rizika nemohou být 

vyloučena nebo dostatečně omezena technickými prostředky kolektivní 

ochrany nebo opatřeními, metodami nebo postupy organizace práce. 
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PŘÍLOHA II NEVYČERPÁVAJÍCÍ ORIENTAČNÍ SEZNAM JEDNOTLIVÝCH OSOBNÍCH 

OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ OCHRANA CELÉHO TĚLA 

- Ochrana proti pádům 

o Výstroj na ochranu proti pádům (úplná výstroj se všemi nezbytnými 

doplňky) 

o Brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii (úplné vybavení se všemi 

nezbytnými doplňky) 

o Prostředky pro udržení těla (bezpečnostní pásy nebo postroje) 

PŘÍLOHA III NEVYČERPÁVAJÍCÍ ORIENTAČNÍ SEZNAM ČINNOSTÍ A OBORŮ ČINNOSTI, 

KTERÉ BY MOHLY VYŽADOVAT POUŽITÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ 

- 1. OCHRANA HLAVY (OCHRANA LEBKY) 

o Ochranné přilby  

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

blízkosti, práce ve výškách, vztyčování a snímání bednění, 

montážní a instalační práce, stavění lešení a demoliční práce 

� Práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, 

stožárech, věžích, 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 výtahů, zdvihacích zařízení, jeřábů 

a dopravníků 

- 2. OCHRANA NOHOU 

o Ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnut 

� Lešenářské práce 

� Práce na střechách 

o Ochranná obuv bez podešví odolných proti proražení 

� Práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, 

stožárech, věžích, výtazích, ocelových hydraulických 

konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, 

velkých nádržích, velkých potrubích, jeřábech, kotelnách, 

elektrárnách 
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o Ochranná obuv s podpatky nebo na klínu a s podešvemi odolnými proti 

proražení 

� Práce na střechách 

- 7. ODĚVY CHRÁNÍCÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝM POČASÍM 

� Práce venku v deštivém a chladném počasí 

- 8. VÝSTRAŽNÉ ODĚVY ODRÁŽEJÍCÍ SVĚTLO 

� Práce, při nichž musí být zaměstnanci jasně viditelní 

- 9. OCHRANA PROTI PÁDŮM (BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE) 

� Práce na lešeních 

� Montáž prefabrikovaných dílců 

� Práce na stožárech 

- 10. BEZPEČNOSTNÍ LANA 

� Práce v kabinách výškových jeřábů 

� Práce ve výškových kabinách stohovacích a vyhledávacích 

za řízení ve skladištích 

� Práce na vysoko položených místech vrtných věží 

� Práce v šachtách a stokách 
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13. Evropské na řízení 2016/425 o OOP 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných 

prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS 

[CRAA pozn.: evropská na řízení jsou obecn ě závazné a bezprost ředně použitelné 

v každém členském stát ě, aniž by k tomu byly pot řebné, nebo vyhrazené, jakékoliv 

kroky na národní úrovni]  

KAPITOLA I 

- Článek 1 Předmět 

o Toto nařízení stanoví požadavky na návrh a výrobu osobních ochranných 

prostředků (OOP), které mají být dodávány na trh, s cílem zajistit ochranu 

zdraví a bezpečnost uživatelů a zavést pravidla pro volný pohyb OOP 

v Unii. 

- Článek 2 Oblast působnosti 

o  1. Toto nařízení se vztahuje na OOP. 

o 2. Toto nařízení se nevztahuje na OOP: 

� a) speciálně navržené pro použití ozbrojenými silami nebo při 

udržování veřejného pořádku; 

� b) navržené k použití při sebeobraně, s výjimkou OOP určených 

pro sportovní činnosti; 

� c) navržené pro soukromé použití k ochraně proti: 

• i) povětrnostním podmínkám, které nejsou mimořádné 

povahy; 

• ii) vlhku a vodě při mytí nádobí; 

� d) určené výlučně pro použití na námořních lodích nebo 

v letadlech, na něž se vztahují příslušné mezinárodní smlouvy 

použitelné v členských státech; 

� e) určené pro ochranu hlavy, obličeje nebo očí uživatelů, na 

které se vztahuje předpis Evropské hospodářské komise 

Organizace spojených národů č. 22 o jednotných ustanoveních 

týkajících se schvalování ochranných přileb a jejich hledí pro 

řidiče a pasažéry motocyklů a mopedů. 
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- Článek 3 Definice 

o Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

� 1) „osobním ochranným prostředkem“ (OOP): 

• a) prostředek navržený a vyrobený k nošení nebo 

držení osobou pro ochranu před jedním nebo více 

riziky pro její zdraví nebo bezpečnost; 

• b) vyměnitelná součást pro prostředky uvedené 

v písmenu a), jež má zásadní význam pro jejich 

ochrannou funkci; 

• c) připojovací systém pro prostředky uvedené 

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

navržen k připojení daného prostředku k vnějšímu 

zařízení nebo ke spolehlivému kotvicímu29 bodu, není 

navržen k trvalému připevnění a nevyžaduje 

připevňovací činnosti před použitím; [CRAA pozn.: 

Podle provád ěcího rozhodnutí Komise (EU) 

2015/2181 o zve řejn ění odkazu s omezením na 

normu EN 795:2012 „Prost ředky ochrany osob proti 

pádu – Kotvicí za řízení“ v Ú ředním v ěstníku 

Evropské unie podle na řízení Evropského 

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

považují pouze kotvicí za řízení typu B a E (EN 

795)]  

- Článek 5 Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost 

o OOP musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost 

stanovené v příloze II, které se na ně vztahují. 

PŘÍLOHA I KATEGORIE RIZIK U OOP 

- Tato příloha stanoví kategorie rizik, před nimiž má OOP uživatele chránit. 

o Kategorie I 

� Kategorie I zahrnuje výlučně tato minimální rizika: 

• a) povrchové mechanické poranění; 

• b) styk se slabě agresivními čisticími prostředky nebo 

dlouhotrvající styk s vodou; 

• c) styk s horkými povrchy o teplotě nepřesahující 50 °C; 

                                                                    
29 Po vydání Opravy 1 ČSN EN 363 v únoru 2021 je vhodnější užívat výraz „kotevní bod“. 
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• d) poškození očí v důsledku expozice slunečnímu záření 

(kromě pozorování Slunce); 

• e) povětrnostní podmínky, které nejsou mimořádné 

povahy. 

o Kategorie II 

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

I a III. 

o Kategorie III 

� Kategorie III zahrnuje výlučně rizika, která mohou způsobit 

velmi závažné důsledky, jako je smrt nebo trvalé poškození 

zdraví, a která se týkají: 

• a) látek a směsí nebezpečných pro zdraví; 

• b) prostředí s nedostatkem kyslíku; 

• c) škodlivých biologických činitelů; 

• d) ionizujícího záření; 

• e) horkých prostředí s účinky srovnatelnými s účinky 

vzduchu o teplotě nejméně 100 °C; 

• f) chladných prostředí s účinky srovnatelnými s účinky 

vzduchu o teplotě – 50 °C nebo nižší; 

• g) pádu z výšky; 

• h) úrazu elektrickým proudem a práce pod napětím; 

• i) utonutí; 

• j) pořezu ruční motorovou pilou; 

• k) vysokotlakého otryskávání; 

• l) střelných poranění nebo pobodání nožem; 

• m) škodlivého hluku. 

PŘÍLOHA II ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

- PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY 

o 1. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které jsou obsaženy 

v tomto nařízení, jsou závazné. 

- 1. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA VEŠKERÉ OOP 

o OOP musí poskytovat přiměřenou ochranu proti rizikům, proti kterým mají 

chránit. 
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o 1.1. Zásady navrhování 

� 1.1.2. Úrovně a třídy ochrany 

• 1.1.2.1. Optimální úroveň ochrany 

o Za optimální úroveň ochrany, ze které je 

třeba při navrhování vycházet, se pokládá 

úroveň, při jejímž překročení by omezení 

způsobená používáním OOP bránila jeho 

efektivnímu používání během doby vystavení 

uživatele riziku nebo během obvyklého 

vykonávání dané činnosti. 

o 1.2. Nezávadnost OOP 

� 1.2.1. „Inherentní“ rizika a další rušivé faktory 

• OOP musí být navržen a vyroben tak, aby za 

předvídatelných podmínek použití nevznikala rizika 

ani další rušivé faktory. 

- 2. DODATEČNÉ POŽADAVKY SPOLEČNÉ PRO VÍCE TYPŮ OOP 

o 2.2. OOP obklopující chráněné části těla 

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

vznikající při používání. Není-li, musí být vybaven prostředky pro 

absorpci potu. [CRAA pozn.: v n ěkterých provozech trvají 

na použití reflexních vest s reflexními páskami 

přesahujícími ur čitost část celkové plochy vesty. Lze 

argumentovat tím, že reflexní pásky 

jsou neprodyšné a dochází tak 

k nadm ěrnému pocení p ři práci a na 

základ ě toho použít b ěžnou reflexní 

vestu.]  

- 3. DODATEČNÉ POŽADAVKY PRO SPECIFICKÁ 

RIZIKA 

o 3.1. Ochrana před mechanickým nárazem 

� 3.1.2. Pády 

• 3.1.2.1. Předcházení pádům způsobeným uklouznutím 

o Podešve pro ochrannou obuv určené pro 

zabránění uklouznutí musí být navrženy, 

vyrobeny nebo vybaveny přídavnými 
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prostředky tak, aby zajistily odpovídající 

přilnavost se zřetelem k povaze nebo stavu 

povrchu. 

• 3.1.2.2. Zamezení pádům z výšky 

o OOP určený pro zamezení pádům z výšky 

nebo jejich důsledkům musí obsahovat 

nosný postroj a připojovací systém, který je 

možno připojit ke spolehlivému vnějšímu 

kotvicímu bodu30. Musí být navržen a 

vyroben tak, aby byl za předvídatelných 

podmínek použití vertikální pokles uživatele 

snížen na minimum, a zabránilo se tak 

střetu s překážkami, přičemž brzdná síla 

nedosáhne mezní hodnoty, při níž lze 

očekávat zranění nebo povolení či prasknutí 

jakékoli součástky OOP, které by mohlo 

vést k pádu uživatele. 

o Takový OOP musí též zajistit, aby byl po 

zabrzdění uživatel udržován v takové 

poloze, ve které může očekávat pomoc, je-li 

to nezbytné. 

o Návod výrobce musí uvádět zejména 

všechny důležité informace týkající se: 

� a) charakteristik spolehlivého 

vnějšího kotvicího bodu 

a nezbytné minimální světlé výšky 

pod uživatelem; 

� b) řádného způsobu navlečení 

nosného postroje na tělo 

a upevnění připojovacího 

systému ke spolehlivému 

vnějšímu kotvicímu bodu. 

                                                                    
30 Po vydání Opravy 1 ČSN EN 363 v únoru 2021 je vhodnější užívat výraz „kotevní bod“. 
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14. Z č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

§ 5 

-  (1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako 

příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se 

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

odborné péče, jde to k jeho tíži. 

- (2) Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání 

jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je 

činnost zakázána. 

§ 2950 Škoda způsobená informací nebo radou 

- Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo 

jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou 

informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo 

dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil 

vědomě. 
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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 nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky, propadnutím nebo sesutím (sklouznutím) nebo nad vodní 

hladinou či jinou látkou ohrožující v případě pádu život nebo zdraví pracovníka utopením, 

popálením, poleptáním, zadušením nebo akutní otravou a na všech ostatních pracovištích 

a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud 

pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m [§ 3, odst. 1) NV č. 362/2005 Sb.] . 

Pokud se jedná o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat 

z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, 

na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků, musí 

být k takovéto činnosti pracovníci odborně vyškoleni a vybaveni odpovídajícími osobními 

ochrannými pracovními prostředky [bod XI. p řílohy k NV č. 362/2005 Sb.] . 

Ochranu proti pádu lze provádět primárně s použitím prostředků kolektivní ochrany [§ 2, 

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

rozumí například technické konstrukce (ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, 

ohrazení nebo sítě) a dočasné stavební konstrukce (lešení, pracovní plošiny) [§ 2, odst. 2) NV 

č. 362/2005 Sb.] . Teprve v případě, že není možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit 

s využitím kolektivní ochrany, nebo povaha práce vylučuje jejich použití nebo je jejich použití 

s ohledem na povahu, rozsah a trvání práce neúčelné, je možné použít osobní ochranné pracovní 

prostředky [§ 2, odst. 3) NV č. 362/2005 Sb., § 104, odst. 1) Z č. 262/2006 Sb.] . 

15.1 Osobní ochranné prost ředky 

Osobním ochranným prostředkem se rozumí zařízení či prostředek určený k nošení nebo 

užívání v daném okamžiku jediným uživatelem, který jej chrání před jedním nebo více 

zdravotními a bezpečnostními riziky. Rovněž jimi jsou technické soustavy tvořené nedílně 

spojenými zařízeními či prostředky a ochranná zařízení nebo prostředky spojené s osobní 

výstrojí bez ochranného účinku, případně vyměnitelné součástky osobního prostředku nezbytné 

pro jeho bezchybnou funkci [ čl. 3, odst. 1) NEPaR 2016/425] . 

Osobní ochranné prostředky tvoří jednu velkou „množinu“ jejímiž podmnožinami jsou 

různé skupiny osobních ochranných prostředků, jako například prostředky užívané v silniční 

dopravě, hasičské ochranné prostředky, prostředky pro sebeobranu, záchranné plovací 
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prostředky, ochrana proti klimatickým a povětrnostním podmínkám [!!!pozor, mnohé z dále 

uvedených NEPaR 2016/425 explicitn ě neupravuje, nebo ť jsou upraveny zvláštními 

předpisy] , ochrana proti pádu z výšky nebo do hloubky, ochrana dýchacích orgánů, potápěčská 

výstroj (dýchací přístroje, kompenzátory vztlaku, obleky atp.), sportovní výstroj a v neposlední 

řadě i osobní ochranné pracovní prostředky [NV č. 390/2021 Sb.] .  Ne každý z uvedených 

OOP je zároveň OOPP [§ 2 NV č. 390/2021 Sb.] . 

Jelikož osobními ochrannými pracovními prostředky není sportovní výstroj a vybavení 

[§ 2 NV č. 390/2021 Sb.] , není možné k provádění 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 jištění při volné 

stoupací činnosti (prvolezení) a jako jisticí (záložní/zajišťovací) lano v systému lanového 

přístupu a pracovního polohování, neboť 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 ěsu na lan ě] , EN 358 [použití p ři pracovním 

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

z pohledu právních p ředpis ů neznámý] ), 

- přilba (EN 397 nebo EN 14052 [se zapínatelným podbradním páskem] ), 

- výstupový prostředek (EN 12481 B [jsou-li vyrobeny po roce 2006] ), 

- slaňovací brzda (EN 12841 C, nebo EN 341[pokud byla vyrobena p řed rokem 

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

- odsedací smyčky (EN 354), 

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

- spojka oválného tvaru (EN 362), 

- lano (EN 1891 [v p řípadech výše popsaných i EN 892 ①] ). 

Ve vztahu k probíraným prostředkům není od věci zmínit ještě jednu zajímavost. Právní 

předpisy upravující ochranu proti pádu z výšky (NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 390/2021 Sb.) 

hovoří o osobních ochranných pracovních prostředcích (OOPP, tedy 2×P), zatímco technické 

normy a NEPaR 2016/425 (a příloha č. 2 NV č. 390/2021 Sb.) hovoří o osobních ochranných 

prostředcích (OOP, tedy 1×P). Z praktického pohledu se v obou případech jedná o jedno a to 

samé. Instruktoři by během výkladu měli používat jedno označení (buď OOP, nebo OOPP) 

a nestřídat je. V případě písemných dokumentů (záznamů o školení, technologických postupů, či 

provozně bezpečnostních předpisů je vhodné používat označení, které je v návodu k předmětným 

prostředkům. V ostatních případech je nezbytné užívat zdravý rozum… 
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15.2 Způsob ochrany proti pádu s využitím OOP 

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

15.2.1.1 Účel a způsob použití OOP 

OOP proti pádu z výšky z pohledu NV č. 362/2005 Sb. lze podle účelu a způsobu použití se 

rozdělit na: 

- osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů 

z výšky (pracovní polohovací systémy) [ čl. II, bod 2., písm. a) p řílohy k NV 

č. 362/2005 Sb.]  jejichž použití zamezí pracovníkovi v přístupu do prostoru, v němž 

hrozí nebezpečí pádu, nebo je udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je 

zcela zabráněno [ čl. II, bod 3., písm. a) a b) p řílohy k NV č. 362/2005 Sb.] ,  

- osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení 

pádu [bod 3.2.1.4 EN 363] ) [ čl. II, bod 2., písm. b) p řílohy k NV č. 362/2005 

Sb.] , které jsou koncipovány tak, aby byl pád bezpečně zachycen a zachycený 

pracovník mohl být neprodleně a bezpečně vyproštěn [ čl. II, bod 3., písm. c) 

přílohy k NV č. 362/2005 Sb.] . 

15.2.1.2 Praktické rozd ělení použití OOP 

Z pohledu přístupu na místo pracoviště a zaujmutí pracovní polohy je pak možné rozdělit na: 

- přístup v závěsu na laně [ čl. II., bod 6. p řílohy k NV č. 362/2005 Sb.] , 

označovaný též jako lanový přístup (systém lanového přístupu) [bod 3.2.1.3 EN 363]  

(z francouzské literatury se k nám občas dostávalo označení „vertikální polohování“), 

což je vlastně stěžejní činnost (a obsah kurzu) výškového pracovníka – průmyslového 

lezce, který se pohybuje po laně a visí v něm. Je při něm používáno pracovní [EN 

1891]  a jisticí [EN 1891 nebo EN 892 ①]  lano. Zároveň může být použit 

k pracovnímu polohování a k záchraně [ článek 4.2.3 EN 363] , 

- pracovní polohovací systém [ čl. II., bod 6. p řílohy k NV č. 362/2005 Sb.] , 

nazývaný pracovním polohováním, který umožňuje zaujmutí pracovní polohy či 

stabilizaci na pracovišti tak, aby pracovník měl volné ruce, neboť oporu těla 

zabraňující pádu mu poskytuje osobní ochranný prostředek (soustava osobních 

ochranných prostředků). Jedná se převážně o činnost (a obsahovou náplň kurzu) 

výškového pracovníka užívajícího OOP. 
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15.2.2 Systémy ochrany osob proti pádu podle EN 363  

Další možný způsob rozdělení přináší i technické normy. Jedná se o: 

15.2.2.1 Kategorie 

Kategorie ochrany proti pádu [ článek 3.1 EN 363]  se dělí na: 

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

nebo nárazem na konstrukci či jinou překážku v situacích, kdy dojde k pádu 

pracovníka, 

- zamezení pádu [ článek 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 [ článek 3.2 EN 363] , které jsou chápany jako soubor ochranných prvků 

a postupů sloužících k podpoře těla pracovníka a jeho ochraně proti pádu z výšky nebo do 

hloubky tím, že buď volnému pádu zabrání, nebo jej zachytí, jsou pak rozděleny na: 

- systém zadržení/zadržovací systém [ článek 4.2.1 EN 363] , který má omezit pohyb 

pracovníka takovým způsobem, aby se nemohl dostat do míst, kde by byl ohrožen 

volným pádem (spadá do kategorie zamezení pádu [ článek 3.1.2 EN 363] ) 

- systém pracovního polohování/pracovní polohovací systém [ čl. 4.2.2 EN 363] , je 

totožný se stejnojmenným systémem popsaným v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

[ čl. II., bod 6. p řílohy k NV č. 362/2005 Sb.]  a jako takový umožňuje 

zaujmout pracovní polohu či stabilizovat se na pracovišti tak, aby pracovník měl volné 

ruce a oporu těla zabraňující pádu mu poskytl osobní ochranný prostředek (soustava 

osobních ochranných prostředků). Jedná se převážně o činnost (a obsahovou náplň 

kurzu) výškového pracovníka užívajícího OOP (spadá do kategorie zamezení pádu 

[ článek 3.1.2 EN 363] ), 

- systém lanového přístupu [ článek 4.2.3 EN 363] , je prakticky jiným označením 

přístupu v závěsu na laně [ čl. II., bod 6. p řílohy k NV č. 362/2005 Sb.] , (ve 

francouzské literatuře označovaném jako vertikální polohování), což je vlastně 

stěžejní činnost (a obsah kurzu) výškového pracovníka – průmyslového lezce, který se 

pohybuje po laně a visí v něm. Je při něm používáno pracovní [EN 1891]  a jisticí 

[EN 1891 nebo EN 892 ①]  lano. Zároveň může být použit k pracovnímu polohování 

a k záchraně (spadá převážně do kategorie zamezení pádu [bod 3.1.2 EN 363] , avšak 

v případě, že dojde k poškození hlavního lana nebo jakéhokoliv prvku či prostředku 
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spojeného s hlavním lanem, použitím jisticího lana přejde do kategorie zachycení pádu 

[ článek 3.1.1 EN 363] ), 

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

zkracuje jeho délku. Tedy v případě, kdy k pádu dojde, brání dopadu pracovníka na 

zem, případně zamezuje jeho nárazu do nějaké překážky (spadá do kategorie 

zachycení pádu [ článek 3.1.1 EN 363] , 

- záchranný systém [ článek 4.2.5 EN 363] , umožňuje záchranu pracovníka ať už jím 

samým nebo jinou osobou (spadá do kategorie zamezení pádu [ článek 3.1.2 

EN 363] ). 

15.2.3 Rozsah kvalifikací kurz ů CRAA 

15.2.3.1 Osoba seznámená 

Nejedná se o kurz ale spíše o obecné seznámení pracovníků 

 s riziky vyplývajícími z prací ve výškách. V rámci poučení se účastníci 

dozvědí, co je považováno za práci ve výškách, že bez další odborné 

přípravy nejsou způsobilí k vykonávání prací ve výškách a nad volnou 

hloubkou, ani prací vykonávaných z plošin, lešení. 

Obsahuje seznámení s riziky a provozními/organizačními opatřeními daného pracoviště 

atp. Součástí seznámení může být poučení a praktické zaškolení o použití žebříků (sklon, přesah, 

vzdálenost od vrcholů, atp.). Poučení neopravňuje vykonávat práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou ani použití osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. 

15.2.3.2 Osoba seznámená s prost ředky kolektivní ochrany 

Stejně jako v případě Osoby seznámené není tento program 

kurzem ale spíše obecným seznámením pracovníků s riziky vyplývajícími 

z prací ve výškách a s použitím konkrétních prostředků (ať už technické 

konstrukce nebo dočasné stavební konstrukce). Dá se říci, že v rámci seznámení se dozví, co je 

považováno za práci ve výškách a jak bezpečně vykonávat práce s použitím žebříků či kolektivní 

ochrany (například ochranná zábradlí, lešení, pracovní plošiny, záchytné sítě atp.). 

15.2.3.3 Výškový pracovník používající OOP 

Vykonávání výškových prací s využitím OOP je kurz, který 

připravuje pracovníky vykonávající práce ve výškách s využitím 
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základních osobních ochranných prostředků proti pádům zejména pracovním polohováním 

[ čl. II., bod 6. p řílohy k NV č. 362/2005 Sb. a bod 4.2.2 EN 363] . Absolventi takového 

kurzu jsou vyškoleni k bezpečnému pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí 

zadržovacích systémů [ článek 4.2.1 EN 363] , systémů pracovního polohování [ čánek 4.2.2 

EN 363]  nebo systémů zachycení pádu [ článek 4.2.4 EN 363] . Nedílnou součástí kurzu je 

praktický výcvik jak výše uvedených systémů (ve smyslu ČSN EN 363) tak i praktické zaučení 

použití OOP (zachycovacích [EN 361]  a polohovacích [EN 358]  postrojů, spojovacích prostředků 

[EN 354] , spojek [EN 362] , pohyblivých i zatahovacích zachycovačů pádu [EN 353] , tlumičů 

pádové energie [EN 355] , kotvicích zařízení [EN 795, ČSN P CEN/TS 16415] , nastavovacích 

zařízení lana [EN 12841] , polohovacích prostředků [EN 358] , záchranných zařízení [EN 1496]  

atd.), a záchrany (vyproštění při mimořádné události). 

15.2.3.4 Výškový pracovník – pr ůmyslový lezec 

Vykonávání výškových prací s využitím technik průmyslového 

lezectví připravuje pracovníky k vykonávání prací ve výškách pomocí 

lezeckých technik (nejlépe speleologické techniky, případně pak 

horolezecké či speciální techniky průmyslového lezectví), v závěsu na laně (dle terminologie 

NV č. 362/2005 Sb. [ čl. II., bod 6. p řílohy k NV č. 362/2005 Sb.] ) a lanového přístupu 

(dle terminologie ČSN EN 363 [ článek 4.2.3 EN 363] ). Absolvent kurzu je vyškolen 

k bezpečnému pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou s použitím zadržovacích systémů 

[ článek 4.2.1 EN 363] , systémů pracovního polohování [ článek 4.2.2 EN 363] , systémů 

zachycení pádu [ článek 4.2.4 EN 363]  a systémů lanového přístupu[ článek 4.2.3 EN 363]  

a k použití nezbytných osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. Zvládá použití 

záchranných systémů [ článek 4.2.5 EN 363]  a ovládá záchranu z lana. 

15.2.3.5 Nástavbové specializa ční kurzy 

Další navazující specifické činnosti jsou v podstatě nástavbové kurzy, které je možné 

absolvovat teprve po úspěšném absolvování teprve po absolvování kurzu výškový pracovník – 

průmyslový lezec. Jedná se například o základy stromolezectví, lezec specialista, zvláštní kurzy 

záchranářství, instruktor výškových prací atp. 

Každý pracovník ve výškách musí umět to samé, co jeho kolegové, aby je v případě 

potřeby dokázal nahradit a v případě mimořádné události vyprostit. Teprve když zvládne toto, 

může rozvíjet své další dovednosti a začít se specializovat na něco konkrétního, ať už to bude 

pohyb v koruně, záchranářství, zásahová činnost (kombat) nebo další speciální činnosti. 
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Závěr 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky je sice specifická, na druhou stranu značně 

komplexní problematika. Jiné podmínky mají výškoví pracovníci ve 

stavebnictví, kteří se pohybují v místech, kde zatím ještě nic 

není a teprve to tam budují. Specifický 

je pohyb v korunách stromů 

pracovníků v lesnictví či zahradnictví 

provádějících ošetření dřevin, sběr jejich 

plodů, anebo stromy, na kterých se pohybují, kácí. 

Rozdílné jsou postupy pracovníků v energetice, kteří nejen staví stožáry, ale následně provádí 

údržbu rozvodné nebo přenosové sítě. Svá specifika má i činnost vědeckých pracovníků 

pohybujících se po skalních stěnách či stromech ve snaze zkontrolovat hnízda ptáků, nebo 

v jeskyních při sčítání netopýrů. Odlišné jsou postupy pracovníků revidujících ocelové 

konstrukce. V jiných podmínkách s rizikem pádu se pohybují pracovníci při dobývání nerostů či 

sanaci skalních svahů. 

Pracovní činnosti, při kterých bezprostředně hrozí pád z výšky nebo do hloubky, nejsou 

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

předpisem. Ten sice existuje v podobě nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky, ale není možné na něj nahlížet izolovaně od všech ostatních předpisů. Už jen z pohledu 

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

zákon o inspekci práce, požadavky na ochranné prostředky pak přibližuje nařízení vlády, kterým 

se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

a mnoho dalších předpisů, které se byť okrajově touto problematikou zabývají. 

Smyslem této publikace je poskytnout ucelený přehled takovýchto právních předpisů 

s výběrem konkrétních ustanovení. Není v lidských silách (a hlavně ani není účelné) se 

nazpaměť učit uvedené právní předpisy (už jen proto, že se mohou změnit). Nicméně je nezbytné 

mít o nich povědomí, vědět, kde co hledat a chápat vzájemné vazby. Mnohdy se totiž může 

jednat o stejnou věc, která je však v různých předpisech jinak nazvaná. A právě usnadnění 

orientace je dalším ze záměrů tohoto materiálu. 
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Přehled technických norem OOP proti pádu 

norma + rok vydání užití název normy 
EN 341:2011 Z Slaňovací zařízení pro záchranu 
EN 353-1:2014+A1:2017 P Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení 
EN 353-2:2002 P Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném vedení 
EN 354:2010 P Spojovací prostředky 
EN 355:2002 P Tlumiče pádu 
EN 358:2018 P Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení 
EN 360:2002 (prEN 360:2020) P Zatahovací zachycovače pádu 
EN 361:2002 P Zachycovací postroje 
EN 362:2004 P Spojky 
EN 363:2018 P Systémy ochrany osob proti pádu 
EN 364:1992/AC:1993 P Zkušební metody 

EN 365:2004/AC:2006 P 
Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické 
prohlídce, opravě, značení a balení 

EN 397+A1:2012 P Průmyslové ochranné přilby 
EN 564:2014 S Pomocná šňůra - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
EN EN 565:2017 S Popruhy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
EN 566:2017 S Smyčky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
EN 567:2013 S Lanové svěry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 

EN 568:2015 S 
Kotevní prostředky do ledu - Bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody 

EN 569:2007 S Skalní skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
EN 795:2012 P Kotvicí zařízení 
EN 812:2012 P Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou 
EN 813:2008 (prEN 813:2020) P Sedací postroje 
EN 892:2012+A1:2016 S/P Dynamická horolezecká lana 
EN 893:2019 S Stoupací železa - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 

EN 958+A1:2017 S 
Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách - Bezpečnostní 
požadavky a metody zkoušení 

EN 959:2018 S Zavrtávané skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
EN 1496:2017 Z Záchranná zdvihací zařízení 
EN 1497:2007 Z Záchranné postroje 
EN 1498:2006 Z Záchranné smyčky 
EN 1868:1997 P Seznam ekvivalentních termínů 
EN 1891:1998 P Nízko-průtažná lana s opláštěným jádrem 
EN 12275:2013 S Karabiny - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
EN 12276:2014 S Mechanické vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
EN 12277+A11:2019 S Navazovací úvazky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
EN 12278:2007 S Kladky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení 
EN 12492:2012 S Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
EN 12841:2006 (prEN 12841:2020) P Systémy lanového přístupu - Nastavovací zařízení lana  
EN 13089::2011+A1:2015 S Nářadí do ledu - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 
EN 14052:2012+A1:2012 P Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany 

EN 15151-1:2012 S Brzdicí prostředky s manuálně asistovaným blokováním, bezpečnostní 
požadavky a metody zkoušení 

EN 15151-2:2012 S 
Brzdicí prostředky s manuálně ovládaným brzděním, bezpečnostní 
požadavky a metody zkoušení 

CEN/TS 16415:2013 P 
Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení - Doporučení pro 
kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně 

ČSN 83 2610 P/S/Z Uzlování – Terminologie 
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Seznam zkratek 

Zkratka Její význam 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CRAA Czech Rope Access association 

č. číslo 

ČSN česká technická norma 

ČSS Česká speleologická společnost 

EHS Evropské hospodářské společenství 

EN evropská norma 

EU Evropská unie 

např. například 

NEPaR Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

NV nařízení vlády 

odst. odstavec 

OOP osobní ochranný prostředek 

OOPP osobní ochranný pracovní prostředek 

písm. písmeno 

pozn. poznámka 

Sb. sbírka zákonů 

vyhl. vyhláška 

Z č. zákon číslo 

ZO ČSS základní organizace České speleologické společnosti 

z. s. zapsaný spolek 

z. ú. zapsaný ústav 
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CRAA - Ústav bezpečnosti práce ve výškách, z. ú. 

Účelem ústavu je realizace odborného výzkumu v oblasti bezpeč

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, provozování spole

a hospodářsky prospěné vysoce specializované vědecko-výzkumné, vzd

a posudkové činnosti zaměřené na aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou.

Pro naplňování svého účelu ústav navazuje a rozvíjí spolupráci s dalšími subjekty 

a příslušnými autoritami a orgány působícími v oborech zájmu ústavu. 

 

Předmět činnosti ústavu 

1. Hlavní činnosti 

a. výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví p

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a osobních 

ochranných prostředků proti pádu z výšky, 

b. zpracování, posuzování a připomínkování technických norem;

c. osvětová a edukační činnost; 

d. zpracování odborných studií, posudků, specializovaných analýz, odborn

stanovisek; 

e. vydávávání odborných publikací; 

f. vytváření metodik a manuálů. 

2. Vedlejší činnosti 

a. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví p

b. poradenská a konzultační činnost; 

c. prostřednictvím znalců ve svých řadách zpracování znaleckých posudk
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