262/2006 Sb.Zákoník práce
POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE,
PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE
§ 103
(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 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
a) při změně
1. pracovního zařazení,
2. druhu práce,
b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny
technologických anebo pracovních postupů,
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.

§ 106
Práva a povinnosti zaměstnance
(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
a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci včetně ověření svých znalostí,

§ 230
Prohlubování kvalifikace
(1) Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a
které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její
udržování a obnovování.
(2) Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je
oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení
jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné
právnické nebo fyzické osoby.
(3) Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se
považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.
(4) Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel. Požaduje-li
zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se
na nákladech prohlubování kvalifikace podílet. Ustanovení odstavce 3 tím však není dotčeno.
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(5) Zvláštní právní předpisy ) upravující prohlubování kvalifikace nejsou tímto zákonem dotčeny.
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§ 349
(1) Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na
ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a
předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými
látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se
ochrany života a zdraví.
(2) Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci
vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni.
Zaměstnanec, který se souhlasem zaměstnavatele řídí vozidlo zaměstnavatele nebo jiné vozidlo při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním a způsobí dopravní nehodu, porušením zákona č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, při které dojde k jeho zranění, bude se
jednat o pracovní úraz zaviněný porušením předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

§ 367
(1) Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zcela, prokáže-li, že škoda vznikla
a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a
dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány,

§ 380
(1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k
nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
(2) Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.
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Doplňující informace z hlediska povinnosti zaměstnavatele při souhlasu použít při plnění
prac. povinností motorové vozidlo.
Podceňování rizika při řízení vozidla je například zřejmé ze situace, kdy při dopravní nehodě kterou řidič
nezavinil, dojde k jeho zranění popřípadě ke zranění spolujezdce, a bude možné prokázat, že by k jejich zranění
nedošlo, pokud by splnili povinnost stanovenou zákonem o provozu na pozemních komunikacích v § 6 odst. 1
písm. a) nebo § 9 odst. 1 písm. a) být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, bude se zřejmě
jednat o pracovní úraz zaviněný porušením předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu
s odst. 1 § 349 (ZP).

Proč je třeba pravidelně provádět školení a jakou formou se má provádět?


Pravidelné školení (Zák. 247/2000Sb. § 48)
(1) Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení.
Pravidelné školení se provádí formou výuky.


Opakování - vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení
řidiče pravidelně opakováno - analogicky se zákonem č.247/2000 Sb.
(374/2007 Sb.) – tedy 1x v každém kalendářním roce.

Školení má být prováděno v prostorách, kde vybavení umožní posluchačům
dělat si písemné poznámky a lektorovi použít potřebné didaktické pomůcky.
Z tohoto důvodu má být školení řidičů zahrnuto do systému vzdělávání
zaměstnanců k udržování a obnovování kvalifikace jednotlivých řidičů, který
umožňuje výkon sjednané práce v souladu s odst. 1 § 230 (ZP).

Okolo školení řidičů referentů existuje v současné době mnoho nejasností.
Zaměstnavatelé a vedoucí zaměstnanci často nestačí sledovat, obzvláště
v posledních třech letech, změny předpisů a ze setrvačnosti používají zastaralé
pojmy.
Školení řidičů má za cíl informovat o změnách v zákonech a zodpovědět
případné dotazy.
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