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Anotace 
Diplomová práce je zaměřena na oblast stavebnictví. 

Cílem této diplomové práce je vytvoření metodického postupu pro zpracování 

Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho aplikace na 

konkrétní stavbu.  

Je zde uveden přehled právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví na staveništi, dále důvod, proč se Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

zpracovává a zhodnocení dosavadních používaných metod.  

V práci je uveden příklad metodiky pro zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a v závěru práce je ukázána praktická aplikace Plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi na konkrétní stavbu. Jedná se o metodiku, která 

je jednoduše využitelná pro aplikaci na různé druhy staveb. 

 

Klíčová slova:   
plán, BOZP, staveniště, stavba, bezpečnost, koordinátor, zdraví     

 

 

Annotation 
This diploma project is focused on building industry. 

Its goal is to provide guideline how to prepare Safety and Health Plan on 

construction sites and its application to given one. 

In this document, there is written a list of Health and Safety legal enactments in 

construction site area, the reason why Safety and Health Plan ought to be developed 

and evaluation of methods which have been used for this purpose. 

There is mentioned an example of methodology how Safety and Health Plan is 

created as well as a practical application of Safety and Health Plan to given 

construction site in the diploma project. It is a methodology that can be easily 

applied to wide range of buildings. 

 

Key words : 

Plan, health and safety, construction site, building, safety, co-ordinator, health 
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1. Úvod 
Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se v Evropě dostala do 

popředí v 80. letech 20. století. 

Práce, u které je nutné věnovat velkou pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci je stavebnictví. Důvodem je vysoká pracovní úrazovost, práce 

v nepříznivých povětrnostních podmínkách, práce s nebezpečnými chemickými 

látkami, práce s azbestem apod. Světový rozvoj techniky rychle proniká do všech 

druhů stavebních činností. Chemizace a mechanizace ve stavebnictví vytvořily nová 

pracovní rizika, zvýšily hluk a vibrace na stavbách. 

Dalším důvodem je nebezpečí ohrožení zdraví či životů pracovníků při 

působení různých dodavatelů a jiných osob na stavbách. 

Dle oficiálních údajů je ve stavebnictví zaměstnáno skoro 13 miliónů 

pracovníků a v tomto průmyslovém odvětví je zaměstnáno 7,9 % zaměstnanců EU. 

[17]  

V 10-ti nových členských státech připadá cca 20% všech pracovních úrazů na 

stavebnictví. Pracovníci trpí chorobami páteře, svalů, zad, rukou, nohou. 

Je tedy nutné věnovat zvýšenou pozornost organizaci při výstavbě a především 

plánování prací a realizaci stavby. Správný výběr a použití strojní techniky pro 

stavební práce zajistí dobré konečné výsledky.  

Z výše uvedených důvodů je téma diplomové práce zaměřeno právě na obor 

stavebnictví. Jedná se o Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

Cílem práce je tedy vytvoření metodického postupu pro zpracování plánu BOZP 

na staveniště a příkladem je uvedena jeho aplikace na konkrétní stavbu. 
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2. Rešerše 
Právní předpisy vymezují pojmy koordinátora a vypracování Plánu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi. Jedná se především o zákon č. 309/2006 Sb., 

ze dne 1. ledna 2007, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., ze dne 1. ledna 2007, o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhlášku č. 362/2005 Sb., o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále to je potom zákon č. 183/2006 

Sb., ze dne 1. ledna 2007 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 

na něj navazující prováděcí vyhláška č. 499/2006 Sb., ze dne 1. ledna 2007, o 

dokumentaci staveb. A také vyhláška č. 137/1998 Sb., vyhláška o obecných 

technických požadavcích na výstavbu, která stanoví základní požadavky na územně 

technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb. Konkrétně 

se potom jedná např. o rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu, připojení 

staveb na sítě technického vybavení, požadavky na staveniště, obecno požadavky na 

bezpečnost staveb apod.  

 

Všechny právní předpisy, na které se v diplomové práci odkazuji, jsou míněny 

ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak. 
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3. Úvod do stavebnictví 
Stavebnictví zajišťuje výstavbu, rekonstrukci, údržbu, demolici stavebních 

objektů, s cílem zajistit vhodné prostředí pro existenci lidí, zvířat, rostlin, 

technologických zařízení při zachování všech přírodních a kulturních hodnot. 

 

Základní obory stavebnictví jsou: 

- Pozemní stavitelství 

- Průmyslové stavitelství 

- Inženýrské stavitelství 

- Vodní stavitelství 

 

Mezi požadavky na stavby patří: 

- technické požadavky 

o obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb (tj. 

mechanická odolnost, stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví a 

životního prostředí, bezpečnost při užívání, úspora energie, tepla 

o požadavky na odolnost konstrukcí vůči vnějším vlivům (působení 

podzemní a srážkové vody, vzdušné vlhkosti, proudění vzduchu, 

slunečního záření, agresivity prostředí) 

o požadavky na pohodu vnitřního prostředí (tepelně-vlhkostní 

mikroklima, zraková pohoda, mikrobiální mikroklima) 

- environmentální požadavky 

- bezpečnost práce, požární ochrana a ochrana zdraví při výstavbě 

o všeobecné požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví při 

výstavbě (odpovědnosti a pravomoci za bezpečnost práce vedoucích 

pracovníků, stavbyvedoucích, manažerů projektů, opatření v souladu 

s právními předpisy a normami, lékařské prohlídky, seznámení 

pracovníků se zásadami bezpečnosti práce před zahájením prací, 

vstupní školení nových pracovníků, základní školení, speciální školení, 

používání OOPP apod.  

 požadavky na zaměstnavatele 

 požadavky na zaměstnance 

- bezpečnost práce a ochrana zdraví při stavebních pracích 
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o požadavky na zařízení staveniště (zřízení a uspořádání cest, oplocení, 

šatny, hygienické zázemí, skladování materiálu a CHLP, požadavky na 

žebříky apod.) 

o práce na staveništi (ruční manipulace, ochrana proti pádu, výkopy, 

zdění, nakládání s chemickými látkami a přípravky, práce pod úrovní 

terénu, práce ze žebříků apod.). [19] 

 
 
 
4. Proces realizace stavby 
Na tomto procesu se podílí spousta účastníků, z nichž nejdůležitější jsou [20]: 

- investor (zadavatel stavby) – stanovuje uživatelské požadavky na stavební dílo 

v investorském záměru 

- projektant – zajišťuje vypracování projektové dokumentace minimálně 

v rozsahu pro správní řízení pro povolení realizace stavebního díla 

- dodavatel (zhotovitel) – zajišťuje stavební a montážní práce, realizaci stavby 

dle schválené projektové dokumentace a stavebního povolení. Dodavatel 

spolupracuje s autorským dozorem, technickým dozorem, dozorem investora. 

 

Proces realizace stavby rozdělujeme do 3 fází [20, obr. 4]: 

1) přípravná fáze  

2) návrh stavby a projekce 

3) vlastní výstavba 
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Na následujícím obrázku č. 1 je uvedeno schéma realizace stavby. [20] 
 

Přípravná fáze      
Investorský 
záměr      
↓      
Funkční program 
stavby      
↓      
Průzkumy      
↓      
Architektonická 
studie      
↓      
Návrh stavby a 
projekce      
Návrh stavby      
↓      
Dokumentace k 
územnímu řízení      
↘      

  Územní řízení, rozhodnutí o umístění 
stavby 

↙      
Dokumentace ke 
stavebnímu řízení      
↘      
  Stavební řízení, stavební povolení  
↙      
Dokumentace pro 
provedení stavby      
↓      
Výstavba      
Realizace stavby      
↓      

Dokumentace 
skutečného 
provedení stavby      
↘      

 
Kolaudační řízení, kolaudační 
rozhodnutí  

 
 
Obrázek č. 1: Schéma realizace stavby 
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5. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou definovány 

již v dokumentaci příslušných staveb. [6] Jedná se o projektovou dokumentaci pro 

ohlášení staveb, projektovou dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci 

skutečného provedení stavby. 

 

Rozsah a obsah projektové dokumentace: 

- pro ohlášení stavby 

- k žádosti o stavební povolení 

- k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení 

je uveden v Příloze č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

 

Projektová dokumentace vždy obsahuje části: 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Dokladová část 

E. Zásady organizace výstavby 

F. Dokumentace objektů 

 

Rozsah jednotlivých částí musí vždy odpovídat druhu a významu stavby, jejímu 

umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí, 

době trvání stavby. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi1 je zahrnut v bodě E. 

Zásady organizace výstavby, 1. Technická zpráva, bod h). Obsahuje identifikaci 

možných nebezpečí pro realizaci stavby, s ohledem na nebezpečí, která by mohla 

nastat při vybraném způsobu prací prováděných současně nebo v těsné 

návaznosti.[23] 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je samostatnou prací, 

kterou si stavebník objedná u projektanta, zhotovitele nebo koordinátora BOZP a 

prostřednictvím „Plánu“ potom dochází k efektivní koordinaci jednotlivých 

zhotovitelů na stavbách. [7]  

                                                 
1 V textu bude dále používán také zkrácený název „Plán“, pokud nebude vysvětleno jinak. 
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V příloze č. 2 se stanoví rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

jejíž zpracování může být uloženo v územním rozhodnutí nebo se zpracovává 

z iniciativy investora. 

Dokumentace v technické zprávě stanoví zvláštní podmínky pro provádění, 

montáž nebo technologické postupy, v části stavebně konstrukční například 

požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby a 

požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí. Za správnost, celistvost, 

úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové 

dokumentace a proveditelnost stavby pak dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

odpovídá projektant. [4] 

 

Náležitosti dokumentace bouracích pracích jsou uvedeny v Příloze č. 4 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

 

Rozsah a obsah dokumentace odpovídá druhu a významu stavby, umístění 

stavby, objemu, materiálům a vlastnímu provedení stavby. 

 

Dokumentaci potom tvoří: 

A. Průvodní zpráva 

a) Identifikace a charakteristika stavby, 

b) Údaje o území, stavebním pozemku, chráněných zájmech…, 

c) Splnění požadavků dotčených orgánů, 

d) Termín zahájení prací, doba trvání prací, 

e) Vliv na okolní stavby 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

a) Stručný popis stavby a jejích konstrukcí, 

b) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě, 

c) Připojení a způsob odpojení na technickou infrastrukturu, 

d) Ochranná pásma, bezpečnostní pásma, 

e) Zhodnocení kontaminace stavby škodlivými látkami, 

 

C. Situace stavby 
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a) Situace odstraňované stavby, zpracované na podkladě snímku katastrální mapy 

s vyznačením podzemních a nadzemních vedení, ochranných pásem, 

bezpečnostních pásem, zeleně (měřítko 1:1000 nebo 1:500) 

b) Kopie katastrální mapy 

 

D. Dokladová část 

a) Stanoviska, posudky, doklady (výsledky jednání), které byly pořízeny při 

přípravě odstranění stavby, 

b) Fotodokumentace stávajícího stavu stavby 

 

E. Zásady organizace bouracích prací 

1. Technická zpráva 

a) Stav stavby při předání pro bourací práce, 

b) Obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště, 

c) Významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich 

odpojovací body, 

d) Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

e) Stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, 

f) Způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru, 

g) Podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby, 

h) Orientační lhůty bouracích prací a přehled rozhodujících dílčích termínů, 

i) Zajištění přívodů energií pro bourací práce, 

j) Nakládání s odpady (plán nakládání s odpadem) 

 

2. Situace 

- Vyznačení vjezdů, výjezdů, protihlukových stěn, zabezpečení nezpevněných 

cest, návrh dopravně inženýrských opatření (měřítko 1:500, 1:1000) 

 

F. Dokumentace odstraňovaných staveb – pro jednotlivé stavby nebo provozní 

soubory 

1. Dokumentace skutečného provedení stavby 

2. Technologie bouracích prací 

2.1  Technická zpráva 
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a) Popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího 

nosného systému, 

b) Výsledky průzkumu stavu bouraných a sousedních staveb, 

c) Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků, 

d) Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, 

technologické postupy 

e) Technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu 

vlastní konstrukce, 

f) Návrh postupu bouracích prací, vymezení ohroženého prostoru, 

g) Úpravy zjištěných podzemních prostorů, 

h) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí, postupů, 

i) Pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací, 

j) Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při 

zvláštních postupech, 

k) Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a zařízení ve stavbě před 

zahájením bouracích prací, 

l) Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

2.2 Výkresová část 

- schematické výkresy postupu bouracích prací, popř. zobrazení nosných konstrukcí 

v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 

2.3 Statický, popř. dynamický výpočet. [6] 
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6. Účel zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi 
 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je hlavní nástroj 

koordinace opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Musí být zpracován dle druhu a velikosti stavby, přizpůsoben skutečnému stavu 

a podstatným změnám během realizace stavby, musí vyhovovat potřebě zajistit 

bezpečnou a zdraví neohrožující práci, s určením časové potřeby a způsobu 

provedení. 

Jedná se o živý a otevřený dokument, v jednotlivých fázích stavby a je důležité, 

aby reagoval na aktuální stav na staveništi. Jako vstup pro zpracování Plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi slouží dokumentace k určení a 

vyhodnocení rizik a o přijatých opatřeních a časový plán (harmonogram) výstavby. 

Tyto dokumenty jsou potom opět zpracovávány na základě výstupů z Plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. [23] 

 

„Plán“ musí být k dispozici po dobu realizace stavby: 

- všem koordinátorům 

- všem zhotovitelům 

- zpracovatelům prevencí rizik 

- projektantovi 

- zástupcům zaměstnanců 

- jiným osobám, které se vyskytují na staveništi 

 

Jeden z důležitých důvodů zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi je, pokud se na stavbě provádějí práce s vyšším stupněm ohrožení 

zdraví, tj. činnosti uvedené v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 1. 

ledna 2007, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích (tj. Příloha č. 1 této diplomové práce). 
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7. Organizace výstavby 
Dle zásad organizace výstavby se vždy v souladu s právními předpisy v oblasti 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zajistí postupy: 

a) při provádění prací: 

o v nebezpečném prostředí a provozu 

o zemních 

o při ověření a vytýčení inženýrských sítí 

o výkopových 

o podzemních 

o betonářských 

o zednických 

o montážních 

o ve výškách 

o bourání a rekonstrukci 

o specifických stavebních, 

 

b) při dopravě, instalaci a uvádění do provozu jednotlivých částí zařízení staveniště 

(elektroinstalace, instalace jeřábů, míchacích center apod.) – kontrola technického 

stavu, dokumentace, pravidelné prohlídky a revize u těchto zařízení, zajištění 

kvalifikované obsluhy, 

c) při skladování stavebního materiálu dle předpisů pro skladování, 

d) při zajištění bezpečnosti třetích osob (zamezení přístupu veřejnosti na staveniště 

oplocením, hlídkou, zámkem; zamezení ohrožení veřejnosti provozem stavební 

mechanizace, např. omezení dosahu jeřábu, ochranné sítě, stříšky; zajištění 

bezpečných průchodů, přechodů, přejezdů; zajištění bezpečného pohybu občanů se 

sníženou schopností pohybu. 

 

Pro stanovení Plánu organizace výstavby slouží jako jeden z podkladů „Plán“ a 

podklady koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jako 

dohled nad bezpečností práce. V dokumentaci Plánu organizace výstavby je potom 

uvedeno v rámci zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví: 

- seznam osob odpovědných za bezpečnost 

- bezpečnost a ochrana zdraví při jednotlivých druzích prací 
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- bezpečnost při skladování a manipulaci s materiálem 

- bezpečnost z hlediska ochrany veřejného zájmu 

- bezpečnost pracovníků a subdodavatelů 

- ochrana a ostraha staveniště 

- požární ochrana 

- koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví. [7] 
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8. Právní a technické předpisy v oblasti zpracování Plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Povinnosti týkající se problematiky zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništích vychází ve svém počátku ze Směrnice Rady 

92/57/EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných 

nebo mobilních staveništích. 

Rada přijala tuto směrnici mimo jiné proto, že vychází z předpokladu, že 

dočasná a mobilní staveniště představují obor činnosti vystavující zaměstnance 

zvláště vysokým rizikům, při nedostatečné koordinaci jednotlivých činností při 

provádění stavby může vzniknout velké množství pracovních úrazů a z důvodu 

špatné koordinace mezi různými zúčastněnými stranami, přičemž dočasným nebo 

mobilním staveništěm se rozumí staveniště, kde se provádějí stavební nebo 

inženýrské práce (výkopové práce, zemní práce, výstavba, montáž a demontáž 

prefabrikovaných dílů, zařizování nebo vybavování, přestavba, obnova, opravy, 

odstrojování stavby, demolice, údržba, údržba – malování a úklid, asanace). [3] 

Z prostudované zahraniční literatury je patrné, že země EU, na které se vztahují 

povinnosti z této směrnice, mají obdobné požadavky na výkon koordinátora, 

odbornou kvalifikaci koordinátora, vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, oblast použití atd. 

Pro příklad je v Příloze č. 7 uveden Návod na zpracování Plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Je zpracováván dle pokynů uvedených v předpise RAB 30, 

RAB 31, RAB 32 apod., které se používají v Rakousku. [8, 9, 13, 16] 

 

V České republice jsou potom tyto povinnosti implementovány do právních 

předpisů, platných v ČR. Jedná se především o zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci) [1] a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. [2] 
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Dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a dle 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích má zadavatel stavby následující povinnosti: 

 

- Určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi dle rozsahu díla, složitosti díla, náročnosti na koordinaci a to ve fázi 

přípravy stavby a ve fázi realizace stavby, pokud budou na staveništi působit 

současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. 

- Vymezit pravidla vzájemné spolupráce všech koordinátorů. 

- Předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a 

poskytovat mu potřebnou součinnost, včetně zajištění závazku součinnosti 

všech zhotovitelů stavby a jiných osob po celou dobu přípravy a realizace 

stavby. 

- Předat koordinátorovi informace o všech fyzických osobách, které by se mohly 

s jeho vědomím zdržovat na staveništi. 

- Zajistit před zahájením prací na staveništi zpracování Plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud budou vykonávány práce a 

činnosti, které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života či 

poškození zdraví (práce a činnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této diplomové 

práce) nebo pokud je předpoklad trvání prací a činností delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich 

pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 

den nebo celkový plánovaný objem prací a činností přesáhne 500 pracovních 

dnů (na 1 fyzickou osobu). 

- Doručit oblastnímu inspektorátu oznámení o zahájení prací při realizaci 

stavby dle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 1. ledna 2007, o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. V této příloze jsou uvedeny náležitosti oznámení o zahájení 

prací, přičemž v bodě 4. se uvedou práce a činnosti, uvedené v příloze č. 5 

uvedené vyhlášky, tj. práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost 
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zpracovat „Plán“. Tyto práce a činnosti jsou v diplomové práci uvedeny 

v Příloze č. 1. 

 

Koordinátor se nemusí určit, pokud nevzniká povinnost doručení oznámení o 

zahájení prací dle § 15 odst. 1, při přípravě a realizaci staveb, které provádí 

stavebník sám pro sebe svépomocí dle § 160 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tj. stavby, terénní úpravy, 

zařízení a udržovací práce, uvedené v § 103 a v § 104 tohoto zákona a pokud není 

požadováno stavební povolení ani ohlášení dle § 103 stavebního zákona. 

 

Dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích má zhotovitel stavby následující povinnosti: 

- Informovat koordinátora o rizicích, které vznikají při zvolených pracovních 

nebo technologických postupech a to do 8 dnů před zahájením prací na 

staveništi a toto tvrzení doložit. 

- Poskytovat koordinátorovi součinnost pro plnění úkolů koordinátora. 

- Předávat koordinátorovi včas informace potřebné pro zhotovení Plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a při změnách. 

- Brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora. 

- Účastnit se zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi. 

- Dodržovat postup stanoveného Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi v uvedených lhůtách. 

- Uspořádat staveniště v souladu s Plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

- Zúčastnit se kontrolních dnů. 

- Dbát, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště dle nařízení vlády č. 

101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

- Dbát, aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu dle 

vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
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- Dbát, aby staveniště vyhovovalo požadavkům na staveništi dle přílohy č. 1 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 1. ledna 2007, o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Další povinnosti dle § 2 – 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 1. ledna 

2007, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

 

Pokud zhotovitel stavby osobně na staveništi pracuje, má kromě výše 

uvedeného ještě povinnosti: 

- Dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi. 

- Používat osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s § 104 zákona č. 

262/2006 Sb., Zákoník práce. 

- Zajistit, aby používaná technická zařízení, přístroje a nářadí splňovaly 

požadavky příslušných právních předpisů.  

- Zajistit, aby používané osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 

nařízení vlády č. 21/2003 Sb, kterým se stanoví technické požadavky na 

osobní ochranné prostředky. 

- Nevyřazovat, neměnit, nepřestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, 

přístrojů a nářadí. 

- Tato zařízení používat pouze k účelům a za podmínek, pro která jsou určena. 

 

Dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) má jiná 

fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a nezaměstnává 

zaměstnance následující povinnosti: 

- Poskytnout zhotoviteli stavby potřebnou součinnost. 

- Poskytnout koordinátorovi stavby potřebnou součinnost a přihlížet k jeho 

podnětům. 

- Postupovat dle pokynů a opatření zhotovitele stavby. 
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- Informovat zhotovitele stavby do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště 

o všech okolnostech, které by mohly vést k ohrožení života nebo poškození 

zdraví dalších fyzických osob na staveništi.  

- Dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi. 

- Používat osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s § 104 zákona č. 

262/2006 Sb., Zákoník práce. 

- Zajistit, aby používaná technická zařízení, přístroje a nářadí splňovaly 

požadavky příslušných právních předpisů. 

- Nevyřazovat, neměnit, nepřestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, 

přístrojů a nářadí. 

- Tato zařízení používat pouze k účelům a za podmínek, pro která jsou určena. 

 

Dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích má koordinátor při přípravě stavby 

následující povinnosti: 

- Předat včas zadavateli stavby přehled právních předpisů, které se vztahují ke 

stavbě a další podklady pro zajištění bezpečného a neohrožujícího pracovního 

prostředí. 

- Předat včas zadavateli stavby informace o rizicích, která se mohou při 

realizaci stavby vyskytnout. 

- Předat bez zbytečného odkladu projektantovi, zhotoviteli stavby, popř. jiné 

osobě, která se osobně podílí na zhotovení stavby a nezaměstnává 

zaměstnance informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích. 

- Dávat podněty, doporučovat technická řešení a organizační opatření pro 

plánování jednotlivých prací, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti 

pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. 

- Dbát, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné, ekonomicky 

přiměřené a aby bylo v souladu s právními předpisy. 
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- Poskytovat odborné konzultace a doporučení k zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce. 

- Odhadnout délku času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo 

činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní a technologické procesy 

a postupy. 

- Organizovat práce v průběhu realizace stavby. 

- Zajistit, aby Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

obsahoval podrobné informace, údaje, postupy pro zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, se zohledněním povahy, rozsahu stavby, místním a 

provozním podmínkám staveniště. 

- Zajistit, aby byl Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byl 

odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou známi. 

- Zajistit zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 

udržovacích pracích. 

 

Dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích má koordinátor při realizaci stavby 

následující povinnosti: 

- Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a 

zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během prací a to bez 

zbytečného odkladu. 

- Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které byly zjištěny na pracovišti 

zhotovitelem stavby převzaté. 

- Navrhnout přiměřená opatření a vyžadovat zjednání nápravy těchto 

nedostatků. 

- Pokud nebyla přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, oznámit tuto 

skutečnost zadavateli stavby. 

- Při přijímání opatření koordinovat spolupráci zhotovitelů. 
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- Dávat podněty a pokud to zhotovitel vyžaduje, doporučovat technická řešení a 

opatření pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování 

bezpečného provádění prací, které se uskuteční současně nebo na sebe budou 

bezprostředně navazovat. 

- Spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 

jednotlivých prací nebo činností. 

- Sledovat provádění prací na staveništi a zjišťovat dodržování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozornit na zjištěné nedostatky a 

požadovat zjednání nápravy, projednat termíny k nápravě. 

- Provádět zápisy o zjištěných nedostatcích, na které zhotovitele prokazatelně 

upozornil. 

- Provádět zápisy o způsobu odstranění nedostatků. 

- Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 

staveniště. 

- Spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci nebo odborovými organizacemi a technickým dozorem 

stavebníka. 

- Zúčastňovat se kontrolních prohlídek stavby, pokud byl přizván stavebním 

úřadem. 

- Navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, organizovat konání těchto dnů. [1, 2] 

 

Činnost koordinátora má kladný vliv na pracovní prostředí a pracovní podmínky 

na staveništích.  

Další povinností koordinátora bývá zpracovat požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci pro pozdější užívání stavby. To znamená bezpečnostní a 

zdravotní rizika pro opravy a údržby objektů. 

Je to obdoba zahraničního Manuálu údržby a oprav, kde se uvádí umístění 

hlavního uzávěru vody, plynu, technického vybavení, požadavky na BOZP při úklidu 

(práce ve výškách, práce s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky), údržba 

střech. [4] 
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9. Zhodnocení používaných metod a způsobů zpracování Plánů 

bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 
 

Obsah Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není přesně 

stanoven právními předpisy. Jeho obsah nestanoví ani směrnice EU.  

U krátkodobých rizikových prací na staveništi se vypracovává Plán bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi pouze pro tyto práce. U prací, na které se 

vztahují zvláštní předpisy (např. práce s výbušninami, práce s nebezpečnými 

chemickými látkami a přípravky), se vypracovává Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi s časovým harmonogramem, který zajistí koordinaci prací tak, 

aby nedošlo k ohrožení osob, zdržujících se na staveništi. 

 

9.1 Plány bezpečnosti a ochrany zdraví při práci různých společností 
 

K vypracování diplomové práce byly poskytnuty různé Plány bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi několika společností. Vzhledem k tomu, že 

zákon nestanoví, jak má Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

vypadat a z důvodu know-how jednotlivých firem nebyla poskytnuta jako podklad 

pro vypracování diplomové práce ucelená dokumentace, nýbrž pouze schéma nebo 

stručný obsah níže uvedených „Plánů“. [10, 17, 18, 23, 24] 

 

9.1.1 Společnost A 

Ve společnosti A bylo vypracování „Plánu“ pojato jako písemný dokument, 

zaměřený především na zdůraznění rizik při stavebních činnostech. 

Obsah „Plánu“: 

I. Obecná část 

1. Úvod 

2. Povinnosti zadavatele stavby 

3. Požadavky na zhotovitele stavby 

4. Povinnosti koordinátora BOZP na staveništi 

5. Pravidla BOZP při stavebních prací 

6. Závěr 

II. Definice rizik a potřebných opatření 
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1. Zajištění staveniště 

2. Zajištění sociálního zázemí 

3. Vybudování příjezdových komunikací 

4. Práce při výstavbě 

 

 

9.1.2 Společnost B 

Společnost B vycházela při sestavování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi z uveřejněné důvodové zprávy. 

Osnova „Plánu“: 

1. Údaje o území stavby 

2. Přehled jednotlivých prací během výstavby 

3. Koordinační opatření při pracích současně prováděných 

4. Ochranná zařízení pro společné užití 

5. Opatření ke snížení ohrožení života a zdraví 

6. Podmíněné ochranné pracovní prostředky 

7. Kontroly pracovišť 

8. Předávání vzájemných informací 

 

9.1.3 Společnost C 

Společnost C považuje za důležitou část vlastního Plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi souhrnné schéma „Plánu“ s časovým harmonogramem 

prací. Ve schématu jsou uvedeny právní předpisy, vztahující se k jednotlivým částem 

„Plánu“. 

 

Na následujícím obrázku č. 2 je uvedeno schéma Plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi společnosti C. 
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PLÁN BOZP

Podklady:
Identifikace:

Výpis předpisů:

Projektová příprava Realizace stavby

činnost zdroj rizika podklady opatření koordinace poznámky
zařízení předpisy

Podpisy zhotovitelů:

NV 591/2006, příloha č. 
4, bod 9., 10.

Z 309/2006, § 18

Z 309/2006, § 18

Z 309/2006, § 18

Z 309/2006, § 18Z 309/2006, § 15, odst.2

Z 309/2006, § 15, odst.2

Z 309/2006, § 15, odst.2

NV 591/2006, § 7

 
 

Obrázek č. 2: Schéma „Plánu“ [11] 

 

 

 

9.1.4 Společnost D 

„Plán“ společnosti D vychází z požadavků právních předpisů na zpracovatele. 

„Plán“ obsahuje: 

1. Údaje o staveništi potřebné pro stanovení opatření k odstranění nebo 

minimalizaci rizik vyplývající z povahy staveniště. 

2. Soupis prací spojených s opatřeními bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi v průběhu realizace stavby, časový průběh prací a přijatá opatření 

k zajištění BOZP. 

3. Příslušná koordinační opatření k ochraně života a zdraví osob. 

4. Koordinační opatření, bezpečnostní opatření, ochranná zařízení 

5. Soupis dočasných stavebních konstrukcí, zařízení a prostředků kolektivní ochrany 

6. Opatření přijatá s ohledem na provádění prací a činností vystavujících fyzické 

osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
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7. Jména, příjmení, pracovní zařazení osob, určených jednotlivými zhotoviteli jako 

osoby odpovědné za provádění jednotlivých opatření dle bodu 3. – 6. 

8. Datum zahájení realizace „Plánu“ jednotlivými zhotoviteli, záznamy o projednání 

„Plánu“ a přijatých opatřeních s jednotlivými zhotoviteli, nedostatky a opatření. 

9. Stanovení rozsahu dokumentace, informací a podkladů potřebných pro aktualizaci 

plánu, lhůty pro předávání, termíny kontrolních dnů, určení zhotovitelů. [12] 

 

9.1.5 Jiný způsob vypracování „Plánu“ 

V případě zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

pro realizaci větších staveb je výhodné k usnadnění práce a úspory času využít 

některý ze softwarových produktů, nabízených na trhu. 

Jedním z těchto produktů je například počítačový program „Plán BOZP“, který 

nabízí společnost Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. 

Obsah: 

Část 1 – Plán BOZP (podklady pro tvorbu vlastního plánu BOZP, vybraná rizika 

BOZP pro oblast stavebnictví, podklady pro tvorbu časového plánu postupu 

výstavby) 

Část 2 – Pracovní postupy (zpracování plánu BOZP ve stadiu přípravy stavby, 

zpracování plánu BOZP ve stadiu realizace stavby s možností jeho aktualizace) 

Část 3 – Části plánu BOZP (titulní strana, část textová, část projektová) 

Část 4 – Právní předpisy (základní právní předpisy k problematice s možností tisku, 

české normy týkající se bezpečnosti práce ve stavebnictví. [24]  

Ukázka zpracování Plánu BOZP tímto počítačovým programem je v Příloze č. 8 této 

diplomové práce. 
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10. Metodika pro zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi 
 

Tato metodika by měla sloužit jako jednoduchá pomůcka při sestavování Plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jednotlivými pověřenými 

pracovníky společností. 

10.1 ÚVOD 
V úvodu Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se popíše: 

1. Za jakým účelem je Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

vypracováván – (proč byl „Plán“ zpracován, jaký byl záměr, pro koho je určen, 

co je jeho cílem). 

2. Jaké požadavky na bezpečnost práce má stanovit – (obecné požadavky 

bezpečnosti práce na stavbě, specifické požadavky na bezpečnost práce na 

stavbě). 

3. Odkaz na právní předpisy, týkající se „Plánu“ – (zmínka o právních předpisech ke 

zpracování „Plánu“, popř. zmínka o právních předpisech k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci). 

 

Právní předpisy a normy se určí ze seznamu právních předpisů a seznamu norem. 

Seznam musí být aktualizovaný v souladu s novými právními předpisy a 

normami. Při sestavování je nutné vycházet ze Sbírky zákonů. Společnosti, které 

uveřejňují aktualizované právní předpisy a normy jsou uvedeny na www 

stránkách. Jsou to www.sbirka.cz, www.aspi.cz, www.cni.cz apod. 

 

4. Rozsah platnosti „Plánu“ – (pro koho je „Plán“ platný a závazný, kdo musí být s 

„Plánem“ seznámen, kde je uložen doklad o seznámení). 

5. Vysvětlení pojmů, definice, zkratky – (součástí „Plánu“ je vysvětlení pojmů a 

definicí jako např. nebezpečí, míra rizika, funkce koordinátora, nebezpečná 

práce, nebezpečné prostředí, OOPP, BOZP apod.) 

6. Aktualizace plánu, systém řízení – (aktualizace „Plánu“ při změnách, pozdějšího 

stanovení zhotovitele, nové technologie, pozdější určení komunikací apod., systém 

řízení dokumentů dle systémů QMS, EMS, OHSAS, popř. stanovení koordinátora 

pro realizaci stavby). 



-  32 - 

 

10.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
1. Název stavby – (pro jakou stavbu je „Plán“ zpracováván, druh stavby). 

2. Místo stavby – (místo realizace stavby, ulice, město) 

3. Identifikační údaje zadavatele stavby - (dle zápisu v obchodním rejstříku) 

o Název společnosti:  

o Adresa sídla společnosti:  

o IČ: 

4. Identifikační údaje generálního zhotovitele stavby - (dle zápisu v obchodním 

rejstříku) 

o Název společnosti: 

o Adresa sídla společnosti: 

o IČ: 

5. Identifikační údaje koordinátora během přípravy stavby - (dle ŽL) 

o Titul, jméno, příjmení: 

o Adresa: 

o Číslo osvědčení odborné způsobilosti: 

6. Identifikační údaje koordinátora během realizace stavby – (dle ŽL) 

o Titul, jméno, příjmení: 

o Adresa: 

o Číslo osvědčení odborné způsobilosti: 

7. Stavbyvedoucí: 

o Titul, jméno, příjmení: 

8. Stavební dozor: 

o Titul, jméno, příjmení: 

9. Seznam subdodavatelů (zhotovitelů) – (seznam zhotovitelů, s identifikačními 

údaji dle zápisu v obchodním rejstříku) 

 

10. Jiné osoby – (uvedení jiných osob, u kterých se předpokládá výskyt na staveništi 

v průběhu realizace prací). 

 

11. Předpokládaná doba výstavby – (od kdy – do kdy bude stavba probíhat dle 

předpokladu). 
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12. Plánovaný termín začátku prací – (předpokládaný termín zahájení stavebních 

prací). 

 

13. Plánovaný termín ukončení prací – (předpokládaný termín ukončení stavby). 

 

14. Harmonogram výstavby – (přehledný harmonogram výstavby z dokumentace 

stavby). 

15. Maximální počet zaměstnanců na staveništi během jednoho pracovního dne – 

(uvedení předpokládaného maximálního počtu pracovníků na staveništi pro 

zajištění koordinace). 

16. Informace o stavbě – (na co je stavba zaměřena, co všechno bude součástí stavby, 

rozdělení stavby na jednotlivé části). 

17. Situační plán stavby – (výkres stavby z dokumentace stavby). 

 

10.3 DOKUMENTACE VZTAHUJÍCÍ SE KE STAVBĚ 
 

I. Oznámení o zahájení prací – (náležitosti oznámení o zahájení prací dle 

Přílohy č. 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). 

 

II. Zápis o předání a převzetí staveniště – (údaje o stavbě, stanovení hranicí 

staveniště, číslo stavebního povolení, u koho je uloženo, popis překážek na 

staveništi, údaje k odběru el. energie, údaje o zdrojích vody, popis příjezdu na 

staveniště, popis předávané projektové dokumentace, údaje o nadzemních a 

podzemních sítí, údaje o pracovní ploše, zajištění bezpečnosti práce a požární 

ochrany, ujednání o ubytování, stravování, skladech, sociálním zázemí, vstupu 

na staveniště, ochraně fyzických osob proti pádu, rizika na pracovišti apod.). 

 
 

III. Režimová ochrana – (vnější režimová opatření, vstupní a výstupní podmínky 

osob, oprávněnost vjezdu vozidel na stavbu, vnitřní režimová opatření, 

kontrola stanovených opatření). 

 

IV. Místní bezpečnostní předpis pro dopravu – (odpovědnost za dodržování 

předpisu, kontrola dodržování předpisu, základní pojmy, přednost v jízdě, 
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dopravní značení, povinnosti účastníků dopravy, povinnosti zhotovitele, 

manipulace s materiálem, dopravní nehoda, pojistná událost). 

 

V. Čestné prohlášení subdodavatelů – (o zajištění povinností v oblastech 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a životním 

prostředím; o provedení lékařských prohlídek a zajištění zdravotní péče; o 

stavu strojů, zařízení, nářadí). 

 

VI. Záznam o provedeném školení v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, požární ochrany a životního prostředí – (datum školení, jméno, příjmení 

školitelů, čísla osvědčení, rozsah školení, téma školení, osnova školení, 

prezenční listina, prohlášení účastníků školení). 

 

 

VII. Postup při nakládání s nebezpečnou chemickou látkou – (stanovení písemných 

pravidel, zajištění první pomoci, zajištění opatření pro případ úniku látky, 

opatření pro hasební zásah, důležitá čísla, zaslání pravidel na KHS, 

seznámení pracovníků s pravidly). 

 

VIII. Traumatologický plán stavby – (základní údaje o stavbě, údaje k zajištění 

první pomoci, důležitá telefonní čísla, zpracovatel, přílohou plán první 

pomoci). 

 

10.4 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
Technologické postupy pro práce uvedené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích zahrnují především: 

 Skladování a manipulace s materiálem 

 Příprava před zahájením zemních pracích 

 Zajištění výkopových prací 

 Provádění výkopových prací 

 Zajištění stability stěn výkopů 

 Svahování výkopů 

 Požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
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 Ruční přeprava zemin 

 Betonářské práce a práce související 

 Železářské práce 

 Zednické práce 

 Montážní práce 

 Bourací práce 

 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

 Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 

 Malířské a natěračské práce 

 Sklenářské práce 

 Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 

 Potápěčské práce 

 Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 

 Letecké práce ve stavebnictví 

 

Obsah technologického postupu – (název akce (stavby), místo provádění, 

meteorologické podmínky, pracovní postupy pro tyto práce, seznam 

předpokládaných strojů, zařízení, nářadí a nástrojů, seznam pracovníků, čas 

zahájení prací, čas ukončení prací, odpovědná osoba při nebezpečných pracích). 

 

10.5 RIZIKA 
Záznam o písemném informování o rizicích, které vypracoval zhotovitel – (místo, 

pracoviště, činnost, stroj, zařízení, nářadí, látka, nebezpečí, míra rizika, návrh 

opatření). 

 

 

10.6 OPATŘENÍ 
Jaká opatření má stanovit – (ochranná zařízení pro společné užití, tj. lešení, výtahy, 

ochranné sítě, uvedení odpovědné osoby za provoz; stanovení opatření ke snížení 

ohrožení zdraví a života pracovníků, tj. vymezení komunikací pro pěší, vymezení 

komunikací pro dopravu, osvětlení pracovišť, mikroklimatické podmínky, vymezení 

prostoru pro stravování, dodržování pitného režimu, zajištění hygieny, únikové cesty 

a východy, poskytování první pomoci, odpovědné osoby). 
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Dále to je stanovení osobních ochranných pracovních prostředků – (určení druhu 

OOPP a způsobu použití) a pravidelné kontroly pracovišť – (četnost kontrol, určení 

odpovědné osoby, v zápise uvedení osob přítomných kontrole, stanovení termínu 

nápravných opatření). 

 

10.7 KONEČNÝ PŘEHLEDNÝ PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI V TABULCE 
Návrh Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s časovým harmonogramem je 

uveden v Příloze č. 6. 
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11. Aplikace metodiky na konkrétní stavbu 
 

V této diplomové práci je pro aplikaci metodiky popisována společnost Hobby, 

s.r.o., pro kterou byl vypracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi.  

 

11.1 Základní údaje o společnosti 
Společnost Hobby, s.r.o. sídlí na adrese Průmyslová 1234, Praha 10. Jedná se o 

společnost s ručením omezeným. Má celkem 30 zaměstnanců, z toho 10 THP 

pracovníků. 

Řídící složky v oblasti BOZP a PO jsou: ředitel společnosti, představitel vedení 

pro jakost a environment a BOZP a stavbyvedoucí. 

 

Předmětem podnikání společnosti Hobby, s.r.o. je: 

- velkoobchod 

- zprostředkování obchodu (chemickými látkami, výrobky a stavebními 

materiály, zařízením a technologickými celky v oblasti stavebnictví 

a chemického průmyslu) 

- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, vodohospodářství, 

energetiky a chemického průmyslu 

- přípravné práce pro stavby 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

- projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování 

- inženýrská činnost v investiční výstavbě 

 

 

Vlastníkem objektu je společnost Hobby, a.s. Společnost Hobby, s.r.o. je 

nájemcem v objektu. Společnost má pronajatou část budovy u vrátnice a 4 sklady na 

základě Nájemní smlouvy č. 001/2006.  

 

Pro tuto společnost byl sestavován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi – ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD. 
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Místo stavby: Velká Hora 

Datum: 1.3.2008 

Zpracovatel: DP s.r.o. – koordinátor BOZP 

Adresa: Čsl. armády 17, Děčín 1 

Razítko, podpis:  

 

11.2 Stavba čistírny odpadních vod 
Metodický postup vybudování ČOV 

a. Prověření podmínek vypouštění odpadních vod. 

b. Zajištění návrhových parametrů (množství OV, kvalita OV). 

c. Volba technologie. 

d. Výběr čistírny. 

e. Zajištění projektové dokumentace. 

f. Vyřízení dokumentace (vodoprávní řízení, povolení stavby). 

g. Provedení stavební připravenosti. 

h. Vybudování čistírny odpadních vod. 

i. Kolaudace stavby. 

j. Uvedení díla do zkušebního provozu. 

k. Uvedení díla do trvalého provozu. 

l. Provozování čistírny odpadních vod. 

 

Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace stavby, která se předkládá ke stavebnímu řízení obsahuje: 

o Souhrnnou zprávu o stavbě, včetně průzkumů a měření. 

o Navrhované urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení stavby. 

o Konstrukční části stavby, stavební materiály. 

o Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně Plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. 

o Zajištění požadavků na technická zařízení pro výstavbu a budoucí provoz. 

o Požárně-bezpečnostní řešení. 

o Zajištění ochrany jednotlivých složek životního prostředí 

o Údaje o nadzemních a podzemních stavbách. 

o Celkovou situaci stavby, s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních 

čísel podle katastru nemovitostí, stavební výkresy. 



-  39 - 

o Návrh přípojek. 

o Návrh úpravy okolí stavby. 

 

Stavební připravenost 

Stavba se provede dle schválené projektové dokumentace. Vybudování ČOV a s tím 

spojené stavební úpravy se provedou dle schváleného projektu. Stavba čistírny 

odpadních vod se skládá z přívodního kanalizačního potrubí, základové betonové 

desky, odtokové kanalizace. 

 

Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou dány 

Plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

Požadavky na zajištění bezpečnosti práce při provozu ČOV 

Obsluhu a údržbu strojních zařízení mohou provádět pouze osoby starší 18 let, které 

jsou duševně a fyzicky k práci způsobilé, mají potřebnou kvalifikaci a absolvovaly 

teoretickou výuku v oblasti provozu strojního zařízení, bezpečnosti práce a požární 

ochraně, hygieny a životního prostředí a praktické zaškolení. [19] 

 

 

12. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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13. Závěr 
Ve světě i u nás je stále aktuální otázka zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků při práci v různých profesích. Jedná se o zásadní problematiku každé 

vyspělé společnosti. V oblasti stavebnictví jsou bezpečnostní požadavky jednotlivých 

činností natolik rozsáhlé, že si zasluhují zvláštní pozornost.  

 

Tato diplomová práce byla tedy zaměřena na oblast stavebnictví, s cílem vytvořit 

metodický postup pro zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi, 

s ukázkou aplikace na konkrétní stavbu. 

Na základě prostudování dostupných literárních pramenů, uvedených v Seznamu 

použité literatury, aplikace právních předpisů, konzultací s odbornými firmami a pod 

odborným vedením vedoucího diplomové práce byla stanovena metodika pro 

vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Jedná se o 

metodiku, která je jednoduše využitelná pro aplikaci na různé druhy staveb. 
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15. Definice, pojmy, zkratky 
Stavba = veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, 

bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 

materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. [5] 

Staveniště = místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje 

stavební pozemek, popř. zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část 

stavby, popř. v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho 

část nebo část jiné stavby. [5] 

Dokumentace stavby= souhrn dokumentů, které se vztahují bezprostředně ke 

konkrétní stavbě. Slouží v jednotlivých etapách pro rozhodnutí o realizaci projektu, 

pro správní řízení o stavbě, pro přípravu a realizaci stavby a pro předání stavby 

k užívání. [7] 

Dokumentace dodavatelská = dokumentace, kterou je dodavatel povinen dodat 

stavebníkovi současně se svým produktem na základě příslušných právních předpisů 

nebo smluvním ujednání. [7] 

Investor (stavebník, zadavatel stavby) = osoba, která vynaloží finanční prostředky za 

účelem obchodním, soukromým nebo společenským a zamýšlí uskutečnit, připravuje 

a uskutečňuje stavbu, případně ji také užívá a má na výstavbu rozhodující vliv. Je to 

osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení 

stavby, terénní úpravy nebo zařízení, nebo stavbu provádí svépomocí. [7] 

Zhotovitel (dodavatel, stavební podnikatel) = osoba oprávněná k provádění 

stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti dle živnostenského 

zákona. Realizaci prací zabezpečí odborným vedením provádění stavby 

stavbyvedoucím. [7] 

Zásady organizace výstavby = stanovení zásad organizace výstavby v projektové 

dokumentaci. [7] 

Plán organizace výstavby = dokument vyjadřující způsob,  postup přípravy, 

provádění a užívání stavby. [7] 

Analýza rizik = popis rozsahu a cílů identifikace nebezpečí (zdrojů rizika), 

kvantitativní vyhodnocení pravděpodobnosti nebo četnosti havárií, kvantitativní 

vyhodnocení následků havárií, souhrn informací, odhad, která rizika jsou přijatelná, 

revize konstrukce zařízení a pracovních postupů, zajištění, aby opatření byla 

realizována. [21]   
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Nebezpečí = vlastnost látky nebo fyzikální stav, který má potenciál způsobit škodu na 

lidském zdraví nebo životech, majetku nebo životním prostředí. [22]   

Riziko   = míra pravděpodobnosti projevu daných následků. [22] 

Bezpečnost při práci = stav pracovních podmínek, které vylučují nebo minimalizují 

působení nebezpečných a škodlivých činitelů pracovního procesu a pracovních 

prostředí. [17] 

Nebezpečná překážka = stav subjektu, který svým působením (poloha, pohyb) 

ohrožuje bezpečný průběh pracovní činnosti. [17] 

Nebezpečná práce= činnost, která představuje určité riziko. [17]   

Nebezpečné prostředí = prostor se zvýšeným nebezpečím vzniku pracovního úrazu. 

[17] 

Práce ve výškách a nad volným prostorem= činnost subjektu, při které je subjekt 

ohrožen pádem z výšky, do hloubky, nepadnutím nebo sesuvem. [17]   

Osobní ochranný pracovní prostředek   = takový předmět, který subjekt užívá pro 

svou osobní ochranu. [17] 
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16. Seznam obrázků 
Obrázek č. 1 Schéma realizace stavby 

Obrázek č. 2 Schéma Plánu 

 

 

 

 

17. Seznam tabulek 
Tabulka č. 1 Harmonogram výstavby 

 

 

 

 

18. Seznam příloh 
 

Příloha č. 1 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká 

povinnost zpracovat plán dle Přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. 

Příloha č. 2 Příklad právních předpisů BOZP, které se mohou vztahovat ke 

stavbě 

Příloha č. 3  Příklad norem, které se mohou vztahovat ke stavbě 

Příloha č. 4  Ukázka zpracování Plánu BOZP počítačovým programem 

Příloha č. 5  Situační plán stavby čističky 

Příloha č. 6 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle 

navržené metodiky 

Příloha č. 7 Ukázka Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, aplikovaná na konkrétní stavbu 

Příloha č. 8 Návod na zpracování plánu 
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18.1 Příloha č. 1 „Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví“ 
- Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem      

uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

- Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a 

přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

- Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon. 

- Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí 

utonutí. 

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

- Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním 

z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 

báňské správy. 

- Potápěčské práce. 

- Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

- Práce s použitím výbušnin dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě. 

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. [2] 

 

 

18.2 Příloha č. 2 „Příklad právních předpisů BOZP, které se mohou 

vztahovat ke stavbě“ 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních 

testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
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 Vyhláška č. 394/2006 Sb., vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a 

krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice 

těchto prací 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a 

umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se 

stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

 Vyhláška č. 309/2005 Sb., vyhláška o zajišťování technické bezpečnosti 

vybraných zařízení 

 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci). 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., nařízení vlády o podmínkách akreditace a 

provádění zkoušek z odborné způsobilosti 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády o bližších požadavcích na 

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

nebo do hloubky 

 Vyhláška č. 77/1965 Sb., vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, 

způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

 Zákon č. 61/1988 Sb., zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách 

a o státní báňské správě 

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., nařízení vlády, o bližších požadavcích na 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví způsob 

evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh 

orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
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 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví způsob 

organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

provozování dopravy dopravními prostředky 

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

pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací 

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

doplnění některých zákonů 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí 

 Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví technické 

požadavky na výtahy 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb 

 Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o 

změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o 

změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních 

úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 

 Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí 

z povolání 

 Vyhláška č. 87/2000 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární 

bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

 Zákon č. 505/1990 Sb., zákon o metrologii 

 Zákon č. 102/2001 Sb., zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých 

zákonů 

 Zákon č. 133/1985 Sb., zákon České národní rady o požární ochraně 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví technické 

požadavky na osobní ochranné prostředky. 
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18.3 Příloha č. 3 „Příklad norem, které se mohou vztahovat ke stavbě“ 
 ČSN 33 1600 Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního 

nářadí během používání 

 ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání 

 ČSN EN 50110-1 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

 ČSN ISO 12480-1 (27 0143) Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně 

 ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů 

 ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla 

 ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Provozní požadavky. 

 ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

 ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia 

 ČSN ISO 8152 (27 7803) Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik 

mechaniků. 

 ČSN EN 1443 (73 4200 Komíny. Všeobecné požadavky 

 ČSN EN 131-1 (49 3830) Žebříky. Termíny, druhy, funkční rozměry. 

 ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení. 

 ČSN EN 365 (83 2601) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – 

Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, 

opravě, značení a balení. 

 ČSN ISO 7130 (27 7800) Stroje pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik 

řidiče. 

 ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 

 ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. 

 ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a 

technické kontroly 

 ČSN EN 1598 (05 0703) Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a 

příbuzných procesech – Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování 

 ČSN EN 175 (83 2455) Osobní ochrana – Prostředky pro ochranu očí a obličeje 

při svařování a podobných postupech 

 ČSN EN 166 (83 1201) Osobní prostředky k ochraně očí – Základní ustanovení. 

 ČSN EN 458 (83 2111) Chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, používání, 

ošetřování a údržbu. Návod 

 ČSN EN 133 (83 2200) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Rozdělení 

 ČSN EN 12477 (83 2301) Ochranné rukavice pro svářeče 
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 ČSN 83 2700 Ochranné oděvy – Slovník 

 ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

 ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel 

 ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček. 

 ČSN EN 1436 (73 7010) Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní 

značení. 

 ČSN EN ISO 9606-5 (05 0715) Svařování – Zkoušky svářečů – Tavné svařování – 

Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu 

 

 

18.4 Příloha č. 4 „Ukázka zpracování Plánu BOZP počítačovým 

programem“ 
- přiloženo 
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18.5 Příloha č. 5 „Situační plán stavby čističky“ 
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18.6 Příloha č. 6 „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

dle navržené metodiky“ 
- přiloženo 

 

 

 

18.7 Příloha č. 7  „Ukázka Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, aplikovaná na konkrétní stavbu“ 
- přiloženo 
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18.8 Příloha č. 8 „Návod na zpracování plánu“ 

 


