Příloha 01 ke směrnici kvestora - Organizační zajištění školení v oblasti BOZP a PO zaměstnanců a studenů AMU

srpen 2021

LHŮTNÍK ŠKOLENÍ BOZP A PO
ŠKOLENÍ BOZP O PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH PŘEDPISECH
Profese, činnost

Lhůta školení

Vedoucí zaměstnanci na všech
stupních řízení
1x za 3 roky

Ostatní zaměstnanci
1x za 2roky

Vstupní školení zaměstnanců

Školení studentů 1. ročníků všech
forem studia

Opakované školení studentů
všech forem studia a kurzistů

Instruktáž na pracovišti
zaměstnanci,
studenti

Zaučení, zácvik zaměstnanci,
studenti

Před nástupem
do zaměstnání,
nebo v den
nástupu
Před nástupem
do 1. ročníku
akademického
roku studia

Před začátkem
každého
akademického
roku
Před nástupem
na pracoviště,
Po absenci na
pracovišti delší
než 6 měsíců
Před obsluhou
elektrických,
technických
zařízení

Školitel, zkušební orgán
Prezenčně: odborně způsobilá osoba
v prevenci rizik,
nebo
elektronicky e-learning – portál AMU

Předpisy
(v platném znění)
zákon
č. 262/2006 Sb.,
§ 103 odst. 2 a 3

Doklady, poznámka
Osnova školení,
Záznam z provedeného školení vedoucích zaměstnanců
Zaslání e-mailem osvědčení o absolvování školení VZ
Akademičtí pracovníci, pedagogové, vedoucí zaměstnanci,
kteří řídí své podřízené.
Osnova školení,
Záznam z provedeného školení zaměstnanců

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
nebo
vedoucí zaměstnanec, který absolvoval
školení vedoucích zaměstnanců
nebo elektronicky
e-learning – portál AMU
vedoucí zaměstnanec, který absolvoval
školení vedoucích zaměstnanců
zaměstnaneckého oddělení

zákon
č. 262/2006 Sb.,
§ 103 odst. 2 a 3

zákon
č. 262/2006 Sb.,
§ 103 odst. 2 a 3

Administrativa, technická údržba, úklid, sklady apod.
Osnova školení,
Záznam z provedeného školení, uložení do spisu
zaměstnance

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
prezenčně při imatrikulaci,
nebo vedoucí studijního oddělení formou
písemných pokynů BOZP a PO
nebo elektronickou formou e-learning – portál AMU
vedoucí studijního oddělení formou
písemných pokynů BOZP a PO
nebo elektronickou formou e-learning – portál AMU

zákon
č. 262/2006 Sb.,
§ 103 odst. 2 a 3

Osnova školení,
Záznam z provedeného školení/ zakládá studijní oddělení
do spisu studenta

zákon
č. 262/2006 Sb.,
§ 103 odst. 2 a 3

Osnova školení,
Záznam z provedeného školení zakládá studijní oddělení
do spisu studenta

vedoucí zaměstnanec, který absolvoval
školení vedoucích zaměstnanců

zákon
č. 262/2006 Sb.,
§ 103 odst. 2 a 3

Zaslání e-mailem osvědčení o absolvování školení
Osnova školení,
Záznam z provedeného školení – ukládá vedoucí pedagog
nebo vedoucí příslušného pracoviště do složky BOZP a PO

Přímý nadřízený, nebo jim pověřený
zaměstnanec

zákon
č. 262/2006 Sb.,
§ 103 odst. 2 a 3

Zaslání e-mailem osvědčení o absolvování školení

Zaslání e-mailem osvědčení o absolvování školení

Osnova školení,
Záznam z provedeného školení – uchovává VZ
Dobu zaškolení určí školitel provádějící zácvik a zaučení
na daném stroji nebo zařízení
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ŠKOLENÍ BOZP O PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH PŘEDPISECH
Profese, činnost

Lhůta školení

Školitel, zkušební orgán

Předpisy
(v platném znění)

Doklady, poznámka

PRÁCE VE VÝŠKÁCH
vedoucí zaměstnanci, kteří řídí
práce ve výškách
do 5 m
zaměstnanci, kteří provádějí
práce ve výškách

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
1x za 3 roky
stanoví
zaměstnavatel

odborná způsobilost školitele není
stanovena

doporučeno
1x za 2 roky

proškolený vedoucí zaměstnanec, který
řídí práce ve výškách

zaměstnanci, kteří provádějí
práce při použití OOPP
proti pádu
1x za 1rok
Zaměstnanci, kteří provádějí
montáž a demontáž lešení

Odborný instruktor výškových prací
Proškolený vedoucí zaměstnanec
odbornou firmou, který řídí
práce ve výškách
odborná způsobilost školitele není
stanovena

1x za 1rok
odborný instruktor lešenářských prací
(klást důraz na odbornost instruktora, resp.
školitele)

nařízení vlády
č. 362/2005 Sb.,
příloha – část XI
nařízení vlády
č. 362/2005 Sb.,
příloha – část XI

nařízení vlády
č. 362/2005 Sb.,
příloha – část II
nařízení vlády
č. 362/2005 Sb.,
příloha – část VII a
XI

pracoviště, které leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní
nebo pokud volná hloubka přesahuje 1,5 m
práce na žebříku, kdy je výška chodidel min. 5 m nad
úrovní okolního terénu
školení práce ve výškách je součástí osnovy školení
zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
záznam z provedeného školení ukládá VZ
pracovní polohovací systémy
systémy zachycení pádu
Zdravotní způsobilost
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu
použitého lešení,
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby
příslušného lešení,
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly
nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení,
e) přípustná zatížení,
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží
nebo přestavbou.

ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
řidiči služebních
vozidel (dříve „řidiči referenti“)

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik,
1x za 2 roky

proškolený vedoucí pracovník
autoprovozu,
e-learning, AMU
příp. autoškola

profesní způsobilost řidičů
(dříve „řidiči z povolání“)

1x za rok
(7 hod.)

odborné (akreditované) školicí středisko –
„autoškola“

zákon
č. 262/2006 Sb.,
§ 103 odst. 2 a 3

Platí také pro řízení soukromého vozidla, které
je používáno ke služebním účelům

zákon
č. 309/2006 Sb.,
§ 9, § 10
nařízení vlády
č. 168/2002 Sb.,
příloha 1
zákon
č. 247/2000 Sb.,
§ 46, § 47, § 48

Záznam z provedeného školení (vede zaměstnanecké
oddělení)
Zaslání e-mailem osvědčení o absolvování školení

pro skupiny C, C+E, D a D+E;
pro podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E
průkaz profesní způsobilosti řidiče (platnost 5 let)
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ŠKOLENÍ BOZP O PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH PŘEDPISECH
Profese, činnost
▪

Lhůta školení

Školitel, zkušební orgán

Předpisy
(v platném znění)

Doklady, poznámka

Poznámka:
Pojem „řidič referent“ nebo „referentské vozidlo“ v platné české legislativě neexistuje. Vzhledem k tomu, že je mezi lidmi zažitý, stále se používá. Tento „řidič referent“ je zaměstnanec,
kterému bylo svěřeno služební vozidlo k plnění určitého služebního úkolu. Mohou to být jednak vozidla společnosti, ale také soukromá vozidla, pokud s nimi zaměstnanec plní služební
úkoly. Školení se provádí ve smyslu § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce, v platném znění.

SVÁŘEČSKÉ PRÁCE
svářeč se základním kurzem
(stupeň
kvalifikace 0)

1x za 2 roky

základní kurz:
akreditovaná organizace - svářečská
škola

ČSN 05 0705+Z1
(listopad 2008),
čl. 6.3, čl. 7.3, čl. 8

osvědčení o základním kurzu svařování
(platnost 2 roky)
svářečský průkaz

vyhláška č. 87/2000
Sb.

osvědčení o doškolení a přezkoušení
Odborná způsobilost podle ČSN 05 0705+Z1 (stupeň
kvalifikace 0) je potřeba pro tavné svařování a dělení kovů
a svařování a dělení plastů.
osvědčení pro příslušnou kvalifikaci
(platnost 2 roky)

svářeč s vyšší kvalifikací

zkouška
zkouška:
ČSN EN ISO 9606
+
zkušební orgán / organizace
ČSN EN 287-1
(stupeň kvalifikace 1)
potvrzení
ČSN EN 1418
1x za 6 měsíců
potvrzení o splnění podmínek:
ČSN EN 13067
+
svářečský dozor nebo zaměstnavatel
prodloužení
kvalifikace
prodloužení kvalifikace:
1x za 2 roky
zkušební orgán / organizace
Poznámka ke svářečské kvalifikaci dle ČSN 05 0705+Z1:
- Každá zkouška platí pro jednu metodu svařování.
- Svářečský průkaz (průkaz odborné způsobilosti svářeče) slouží pouze k evidenci vykonaných zkouše a není dokladem o platnosti zkoušek!
- Jestliže se zaškolený pracovník nebo svářeč se základním kurzem nedostaví k doškolení a přezkoušení do 4 let, musí udělat novou zkoušku. V případě, že se nedostaví do 6 let, musí
opakovat kurz (zaškolení) a původní zkouška pozbývá platnost.
- Svářečská škola: autorizované výukové místo pro svářeče.
- Zkušební orgán: pracovník zkušební organizace s odbornou svářečskou kvalifikací IWE případně IWT s platnou kvalifikací na vizuální kontroly svarů, delegovaný na zkoušky svářečů.

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Profese, činnost
pracovníci seznámení

Lhůta školení
prováděno
v rámci
základního
školení BOZP

Školitel, zkušební orgán
Proškolený vedoucí zaměstnanec,

Předpisy
(v platném znění)
vyhláška č. 50/1978
Sb., § 3

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik

Doklady, poznámka
obsluha běžných el. spotřebičů, např. v kanceláři
součást osnovy školení

zákon
č. 262/2006 Sb.,
§ 103 odst. 2 a 3
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ŠKOLENÍ BOZP O PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH PŘEDPISECH
Profese, činnost
pracovníci poučení

Lhůta školení
Základní
přeškolení +
zkouška

1x za 3 roky

pracovníci znalí

zaškolení
a zkouška
+
přezkoušení
1x za 3 roky

pracovníci pro samostatnou činnost

praxe a zkouška
+
přezkoušení
1x za 3 roky
praxe a zkouška
+
přezkoušení
1x za 3 roky
praxe a zkouška
+
přezkoušení
1x za 3 roky
praxe a zkouška
+
přezkoušení
1x za 3 roky

pracovníci pro řízení činnosti

pracovníci pro řízení činnosti
prováděné dodavatel. způsobem
a pracovníci pro řízení provozu
pracovníci pro samostatné
projektování a pracovníci pro řízení
projektování

Školitel, zkušební orgán
pro obsluhu el. zařízení:
organizací pověřený pracovník
s kvalifikací odpovídající charakteru
činnosti
pro práce na el. zařízení:
osoba s některou z kvalifikací dle § 5 až
§ 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
pro zaškolení:
organizací pověřený pracovník
s kvalifikací odpovídající charakteru
činnosti
pro zkoušení či přezkoušení:
osoba s některou z kvalifikací dle § 6 až §
9 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
tříčlenná zkušební komise s příslušnou
kvalifikací

Předpisy
(v platném znění)
vyhláška č. 50/1978
Sb., § 4
zákon
č. 262/2006 Sb.,
§ 103 odst. 2 a 3

vyhláška č. 50/1978
Sb., § 5

vyhláška č. 50/1978
Sb., § 6

Doklady, poznámka
obsluha:
spínání, ovládání, monitorování, běžná údržba apod.
práce na el. zařízeních:
zkoušení, měření, údržba, oprava, montáž, apod.
osvědčení o provedeném školení
osvědčení o provedeném školení

pracovníci znalí s vyšší kvalifikací
osvědčení o provedeném školení

tříčlenná zkušební komise s příslušnou
kvalifikací

vyhláška č. 50/1978
Sb., § 7

pracovníci znalí s vyšší kvalifikací
osvědčení o provedeném školení

nejméně tříčlenná zkušební komise
s příslušnou kvalifikací

vyhláška č. 50/1978
Sb., § 8

pracovníci znalí s vyšší kvalifikací
osvědčení o provedeném školení

nejméně tříčlenná zkušební komise
s příslušnou kvalifikací

vyhláška č. 50/1978
Sb., § 10

pracovníci znalí s vyšší kvalifikací
osvědčení o provedeném školení

OSTATNÍ STROJE, ZAŘÍZENÍ A ČINNOSTI
obsluha ruční motorové řetězové
pily

1x za 2 roky

odborná způsobilost školitele není
stanovena

zákon
č. 262/2006 Sb.,
§ 103 odst. 2 a 3

Záznam o provedeném školení

doporučeno odborná firma, která má
příslušné znalosti a zkušenosti (vzhledem
k rizikům činnosti)
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ŠKOLENÍ BOZP O PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH PŘEDPISECH
Profese, činnost
zaměstnanec, který organizuje
poskytnutí první pomoci
a evakuaci

jednotlivé činnosti v rámci
nakládání s vysoce toxickými
látkami

Lhůta školení

1x za 2 roky

1x za 2 roky

Školitel, zkušební orgán
zaměstnavatel ve spolupráci se zařízením
poskytujícím závodní preventivní péči
(závodní lékař)

odborně způsobilá osoba (dle § 44b zákona
č. 258/2000 Sb.)

Předpisy
(v platném znění)
zákon
č. 262/2006 Sb.,
§ 102 odst. 6

zákon č. 258/2000
Sb.,
§ 44a odst. 6

Doklady, poznámka
organizuje poskytnutí první pomoci, zajišťuje přivolání
zdravotnické záchranné služby, hasičů a policie,
organizuje evakuaci zaměstnanců

pro mladistvé
(15 – 18 let) platí přísnější pravidla

OBSLUHA PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ
obsluha plynového zařízení

zaškolení
v obsluze
+
zkouška
1x za 3 roky

zaškolení:
revizní technik
plynových zařízení

vyhláška
č. 21/1979 Sb.,
§5

Doklad o zaškolení obsluhy plynového zařízení

zkouška:
revizní technik, který má platné osvědčení
odborné způsobilosti příslušného druhu a
rozsahu

TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ
pracovník odpovědný za
bezpečný a hospodárný provoz
TNS
pracovník pověřený obsluhou
TNS

pracovník pověřený k čištění,
údržbě, opravě TNS

pracovník pro manipulaci
s tlakovými lahvemi na plyn

minimálně
seznámení
s povinnostmi

revizní technik tlakových nádob

praktický zácvik
a zkouška
+
přezkoušení
1x za 3 roky
minimálně
poučení,
zapracování
a znalost
příslušných
ustanovení
1x za 3 roky
poučení
1x za 3 roky
v rozsahu
pokynů
k obsluze

revizní technik
tlakových nádob
nebo osoba odpovědná za provoz TNS

revizní technik tlakových nádob nebo
osoba odpovědná za provoz TNS

odborná způsobilost školitele není
stanovena
doporučeno revizní technik tlakových
nádob nebo bezpečnostní technik

ČSN 69 0012,
příloha 2

písemné pověření k činnosti (pověřuje tajemník děkan,
nebo fakulty)

ČSN 69 0012,
příloha 3

Pověření
Doklad o provedeném školení

ČSN 69 0012,
příloha 4

jmenovité určení
záznam o provedeném školení

ČSN 07 8304, čl.
11.6

platí pro vyprazdňování, skladování, dopravu tlakových
lahví apod.
neplatí pro lahve o tlakovém objemu do 0,22 litru (včetně)
záznam o školení
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ŠKOLENÍ BOZP O PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH PŘEDPISECH
Profese, činnost

Lhůta školení

Školitel, zkušební orgán

Předpisy
(v platném znění)

Doklady, poznámka

TOPIČ KOTLŮ – OBSLUHA KOTELNY
topič kotlů
1. až 3. třídy

topič kotlů
4. třídy

topič vybraných kotlů
4. třídy

topič nízkotlakých kotlů

topič vybraných nízkotlakých
kotlů

odborný zácvik
v obsluze
a odborný kurs
+
základní
a doplňková
zkouška
1x za 5 let
odborný zácvik
v obsluze
a odborný kurs
+
základní zkouška
1x za 5 let
poučení
a zacvičení
v obsluze
-

odborný zácvik v obsluze kotle příslušné
třídy pod dohledem topiče s platným
topičským průkazem
a odborný kurs pro kotel příslušné třídy
základní zkouška,
doplňková zkouška: u inspektorátu
bezpečnosti práce
odborný zácvik v obsluze kotle alespoň 4.
třídy pod dohledem topiče s platným
topičským průkazem

základní zkouška:
u inspektorátu bezpečnosti práce
provozovatel kotlů 4. třídy:
plně automatizovaných s jmenovitým
množstvím vyráběné páry do 0,5 t/h
plně automatizovaných kapalinových s
tepelným výkonem do 0,35 MW
- s konstrukčním přetlakem do 0,3 MPa a o
objemu do 100 litrů
- průtočných o objemu do 100 litrů
praktický zácvik nejméně tříčlenná zkušební komise
+
s příslušnou kvalifikací (revizní technik
zkouška
kotlů, revizní technik plynových zařízení
1x za 5 let
apod.)
poučení
provozovatel kotlů:
a zacvičení
- se jmenovitým tepelným výkonem nižším
v obsluze
než 50 kW

vyhláška č. 18/1979
Sb.,
§ 11, 12 a 13

topičský průkaz vydaný inspektorátem bezpečnosti práce
(platnost 5 let)

vyhláška 18/1979
Sb.,
§ 11 a 12

topičský průkaz vydaný inspektorátem bezpečnosti práce
(platnost 5 let)

vyhláška 18/1979
Sb.,
§ 11 odst. 6

topičský průkaz k obsluze uvedených kotlů není třeba
zápis o provedeném zácviku

vyhláška 91/1993
Sb.,
§ 14

osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých
kotlů
(platnost 5 let)

vyhláška 91/1993
Sb.,
§ 14 odst. 6

osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze kotle do 50 kW
není potřeba
zápis o provedeném zácviku

ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
Vedoucí zaměstnanci na všech
stupních řízení
1x za 3 roky

odborně způsobilá osoba v požární
ochraně (technik PO)

§ 16, § 16a, zákona č.
133/1985 Sb.,

Tematický a časový rozvrh školení,
záznam z provedeného školení

e-learningem AMU

§ 23, vyhlášky č.
246/2001 Sb.

zaslání e-mailem osvědčení o absolvování školení

Stránka 6 z 7

Příloha 01 ke směrnici kvestora - Organizační zajištění školení v oblasti BOZP a PO zaměstnanců a studenů AMU

srpen 2021

ŠKOLENÍ BOZP O PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH PŘEDPISECH
Profese, činnost

Lhůta školení

Ostatní zaměstnanci

Osnova školení,
Záznam z provedeného školení VZ

§ 23, vyhlášky č.
246/2001 Sb.

administrativa, technická údržba, úklid, sklady apod.
zaslání e-mailem osvědčení o absolvování školení

e-learningem AMU
vedoucí studijního oddělení formou
písemných pokynů BOZP a PO
nebo elektronickou formou e-learning – portál AMU

zákon
č. 262/2006 Sb.,
§ 103 odst. 2 a 3

Osnova školení,
Záznam z provedeného školení zakládá studijní oddělení
do spisu studenta

odborně způsobilá osoba v požární
ochraně (technik PO)

§ 16, § 16a zákona č.
133/1985 Sb.,

Zaslání e-mailem osvědčení o absolvování školení
Osnova školení,
Záznam z provedené odborné přípravy
Pokyny pro činnosti PPH

odborně způsobilá osoba v požární
ochraně (technik PO)

§ 24, vyhlášky č.
246/2001 Sb.,
§ 16, § 16a zákona č.
133/1985 Sb.,

odborně způsobilá osoba v požární
ochraně (technik PO)
1x za 2roky

Úvodní a opakované školení
studentů všech forem studia a
kurzistů

Předpisy
(v platném znění)
§ 16, § 16a zákona č.
133/1985 Sb.,

Školitel, zkušební orgán

Před začátkem
každého
akademického
roku

Odborná příprava preventivních
požárních hlídek

proškolený vedoucí zaměstnanec

1x za 1 rok

Odborná příprava preventistů
požární ochrany

Doklady, poznámka

Osnova školení,
Záznam z provedené odborné přípravy

1x za 1 rok
§ 25, vyhlášky č.
246/2001 Sb.,
Mimopracovní doba

proškolený vedoucí zaměstnanec,
1x za 1 rok
preventista PO
proškolený vedoucí zaměstnanec,

Ohlašovna požárů
1x za 1 rok

Osnova školení,
Záznam ze školení
Řád ohlašovny požárů
Záznam ze školení (účastníci ostrahy)

preventista PO
Poznámka:
Citovaná jednotlivá ustanovení právních předpisů, jsou „ve znění pozdějších předpisů“
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