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bezpečnosti a ochrany zdraví zpracovává.  
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This diploma project is focused on building industry. In this document, there is written 
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1 Úvod 

Se zvyšujícím se tlakem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbách byly v EU 

zavedeny nové povinnosti účastníkům výstavby ke zvýšení bezpečnosti ve stavebnictví. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví se stává hlavní prioritou v každém odvětví pracovní 

činnosti. Ve stavebnictví, které vystavuje pracovníky zvýšeným rizikům úrazů, je tato oblast 

standardně kladena na první místo a důsledně kontrolována. Funkce a efektivita všech 

systémů zajišťujících bezpečnost práce a dodržování souvisejících předpisů vede k prevenci 

vzniku mimořádné události. 

 Jako reakce na množství pracovních úrazů ve stavebnictví vznikl současně s novým 

stavebním zákonem č. 183/2006.Sb. i zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nabyl účinnosti 1. ledna 2007 a byl zpracován 

dle evropské Směrnice Rady 92/57/EHS z roku 1992.   

V zákoně č. 309/2006 Sb., je poukázáno na povinnosti a tím i odpovědnosti pro 

zadavatele a zhotovitele stavby. Novinkou je zavedení některých právních institutů, k nimž 

patří např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci „ dále jen koordinátor BOZP ” 

a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi „ dále jen plán BOZP “. I přesto, že 

zákon č. 309/2006 Sb., je již třetím rokem v platnosti, stále je funkce koordinátora BOZP 

v ČR velkou neznámou.  

Pojem koordinace je na Slovensku zaveden již od roku 2001 a nyní ho upravuje 

NV č. 396/2006 Z.Z. Na rozdíl od ČR je plán BOZP na Slovensku povinný pro každou 

stavbu. V ČR je plán BOZP zpracován až v případě, jsou-li naplněny požadavky dle zákona 

č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní metodický postup pro zpracování 

plánu BOZP na staveništi. V příloze č. 1 jsem aplikovala navržený postup na konkrétní 

stavbu. Plán BOZP má za úkol zajistit bezpečné pracovní podmínky pro všechny osoby, které 

se na výstavbě podílejí.   
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Rešerše 

Má diplomová práce shrnuje právní předpisy vymezující přesné povinnosti, které se 

vztahují na všechny účastníky výstavby, zejména však na zadavatele, zhotovitele 

a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Problematiku bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi řeší nejeden zákon, vyhláška či nařízení vlády a proto 

jsem vybrala jen ty, které jsou nejdůležitější. 

Pro mou práci byl prioritní 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), dále pak 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 uváděná 

legislativa navazuje či konkretizuje způsob a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi. Dále jsem použila interní dokumentaci jednotlivých společností 

zabývající se oblastí bezpečnosti práce, která mi umožnila studovat jejich zpracované plány 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

� Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

� Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

� 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 

� Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

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

prostředí  

� Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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1.1 Cíl plánu BOZP 

Cílem plánu BOZP je upozornit na nejzávažnější rizika, která se na staveništích 

mohou vyskytnout, jelikož mohou poškodit zdraví i vážně ohrozit na životě. Abychom tomuto 

předešli, je zapotřebí preventivně všechny účastníky výstavby s tímto seznámit a stanovit 

základní podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 

ochrany a životního prostředí. Po celé období realizace projektu je nutná minimalizace 

následujících událostí: 

• havárie způsobující zranění osob, smrtelný úraz, 

• časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu, 

• havárie způsobující škody na zařízení, 

• časové ztráty v důsledku havárií, škody na životním prostředí, požár. 

Zvýšené opatrnosti je zapotřebí dbát zvláště při činnostech, které sebou nesou vážná 

rizika. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví jsou uvedeny v příloze č. 5 k NV 591/2006 Sb. Tabulka č. 1 

Tabulka č. 1: Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 

obsaženy v příloze č. 5 k NV 591/2006 Sb. 

Číslo 
činnosti                                                    Popis 

1. 
Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. 
Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických 
látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních 
právních předpisů. 

3. 
Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 
předpisy. 

4. 
Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 
nebezpečím utonutí. 

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

6. 
Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 
zařízení technického vybavení. 

7. 
Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 
mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud 
nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy. 

8. Potápěčské práce. 
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 

11. 
Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
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1.2   Základní předpisy BOZP 

S účinností od 1. 1. 2007 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

k provedení § 3 odst. 3, § 15, § 18 odst. 1 písm. c) a § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 

Sb. Další požadavky na BOZP, které se týkají prací na staveništích stanoví zejména tyto 

předpisy: 

• 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, 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

• nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb., 

• 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, 

• zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění 

pozdějších předpisů, 

• zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

• vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, 

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

zákonů, ve znění pozd. předpisů, 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
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2 Povinnosti účastníků výstavby  

2.1 Povinnosti zadavatele stavby 

    Zadavatel stavby 

- (investor, objednatel, stavebník) je tím, kdo hodlá investovat vlastní prostředky do 

realizace stavby nebo kdo si objednává dílčí stavební práce v rámci údržby staveb. 

[ 7 ] Ten musí nejpozději před dokončením prací na projektové dokumentaci pro 

stavební povolení posoudit stavbu podle následujícího schématu. (Obr. č. 1) 

 

 

 

Obr. č. 1: Posouzení stavby zadavetelem před dokončením projektové dokumentace [ 7 ] 

 

Co se týče požadavku, zda bude stavba realizována více zhotoviteli, posuzují se 

nikoliv s ohledem na počet, se kterými zadavatel uzavírá smlouvu, ale podle skutečně 

zúčastněných zaměstnavatelů na staveništi. Ze zkušenosti bývá většina prací realizována 

subdodavateli a tím je podmínka splněna (montáž oken, střech, instalace televizních antén, 

rozvody vody, plynu, elektroinstalací, hromosvody, instalace zabezpečovacího zařízení, 

komunikace, oplocení, sadové úpravy atd.). V případě staveb prováděných svépomocí 
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v souladu se stavebním zákonem se tato stavba posuzuje jako stavba s jedním zhotovitelem. 

Stavební povolení a ohlášení je upraveno stavebním zákonem č.183/2006 Sb. 

Požadavky na zpracování plánu BOZP na staveništi  jsou uvedeny v zákoně 

č. 309/2006 Sb., části třetí, v NV č. 591/2006 Sb. a ve vyhl. č. 499/2006 Sb. části Zásady 

organizace výstavby. 

Povinnosti 

• Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím 

k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi 

jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 

vykonávány toutéž osobou.  

• Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci 

stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. 

• Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 

jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 

zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost. 

• Zadavatel stavby je povinen zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby 

k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

• V případech, kdy při realizaci stavby: 

--  celková předpokládaná doba trvání prací a činností je 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 během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Je zadavatel stavby povinen nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli 

doručit na oblastní inspektorát práce Oznámení o zahájení prací (dále jen 

„Oznámení“), jehož náležitosti stanoví příloha č. 4 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

• Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li 

k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 

provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 
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• Stejnopis Oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po 

celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi 

k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například 

tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo 

tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. [ 1 ] 

2.1.1 Správní delikty právnických osob na úseku BOZP 

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce - dle § 30 

Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že: 

• neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené v zákonu 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Zákon 

č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.), v nařízení vlády o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí), nařízení vlády 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (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), a nařízení vlády o bližších požadavcích 

na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí nebezpečí výbuchu 

(Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu), - do výše 1 000 000 Kč 

• nedoručí inspektorátu oznámení o zahájení prací, ačkoli k tomu má povinnost podle 

zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Zákon 

č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č.362/2007 Sb.), - do výše 400 000 Kč 

• neplní povinnost poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění 

zákona č. 362/2007 Sb.), - do výše 300 000 Kč 

• neplní povinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

stanovené v § 18 zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

- do výše 300 000 Kč [ 3, 7 ] 

 

I po třech letech, kdy je zákon v platnosti, však stavebníci tyto povinnosti v mnoha 

případech neznají. Díky své neznalosti se tak vystavují riziku pokuty, kterou jsou inspektoři 

Státního úřadu inspekce práce oprávněni udělit při neplnění povinností vyplývajících ze 

zákona č. 309/2006 Sb. 

Stavební úřad nemusí vyhovět žádosti o stavební povolení, má-li projektová 

dokumentace obsahovat plán BOZP a neobsahuje ho. 

2.2 Povinnosti zhotovitele stavby 

                Zhotovitel stavby 

- Osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své 

činnosti anebo dodavatel dílčích zakázek. Zhotovitelem je každý zaměstnavatelský 

subjekt podílející se na realizaci stavby bez ohledu na to, na kterém stupni 

dodavatelského řetězce se nachází. [ 11 ] 

Povinnosti 

• Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 

které zvolil.  

• Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 

svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména: 

a) včas předávat koordinátorovi informace a podklady potřebné pro zhotovení 

plánu BOZP a jeho změny (zejména použité technologie, rizika, časový 

postup stavebních prací, nástup nových zhotovitelů), 

b) zúčastňovat se zpracování plánu BOZP, tento plán BOZP dodržovat, 

c) včas informovat koordinátora o podstatných změnách (harmonogram 

výstavby, použité technologie), 

d) brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, postupovat podle dohodnutých 

opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP, 
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e) seznámit všechny své podřízené pracovníky s plánem BOZP, vyžadovat jeho 

dodržování, 

f) zúčastňovat se kontrolních dnů. [ 1 ] 

• Dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k dodržování bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci.  

• Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb., aby staveniště vyhovovalo obecným 

požadavkům na výstavbu podle Vyhlášky č. 137/1998 Sb. a dalším požadavkům na 

staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

• Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, přitom 

postupuje podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb. v platném znění upravujících 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

• Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, 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. 

• Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby: 

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), 

nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků 

zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v příloze č. 2 nařízení vlády  

č. 591/2006 Sb., 

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené 

v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jestliže se na staveništi 

plánují nebo provádějí: 

1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího 

zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami 

souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb 

nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zákonem č.183/2006 Sb., 

a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní 

práce"), 
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2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 

konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové 

směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdícího materiálu, jakými 

jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování 

prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, 

zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například 

sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"), 

4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 

ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných 

prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo 

prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí 

o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 

5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce 

stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě 

změně stavby za podmínek stanovených zákonem č.183/2006 Sb. (dále jen 

"bourací práce"), 

6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle vyhlášky 

č. 87/2000 Sb., 

7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy, nebo jiné konstrukce,  

8. práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 

například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, 

dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení 

a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro 

provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen 

"udržovací práce"), 

9. sklenářské práce, 

10.  práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě 

výrobky, 

11.  potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu, 

12.  práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, 

13.  práce spojené s využitím letadla podle zvláštního právního předpisu. 

• 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 
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pracovištích, která splňují požadavky nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 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 nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. [ 2 ] 

2.3 Povinnosti jiné osoby 

   Jiná osoba   

- Fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 

zaměstnance – osoba samostatně výdělečně činná. [ 11 ] 

Povinnosti 

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

zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je dle zákona č. 309/2006 Sb. povinna poskytnout 

zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů 

nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených 

zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby 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. 

•  Jiná osoba 

a) je povinná: 

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

staveništi přihlížet k podnětům koordinátora, 

- používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, 

přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním 

předpisem, 

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. 

  Odstavec 2 se vztahuje i na zhotovitele stavby, který osobně na staveništi pracuje. [ 1 ] 
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2.4 Povinnosti koordinátora BOZP 

               Koordinátor BOZP  

- Fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených 

činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 

odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, 

zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být 

totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. [ 1 ] 

 

       Koordinace BOZP 

- Specifická forma řídící a kontrolní činnosti, zaměřená na dosažení vzájemného 

souladu a požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při přípravě a realizaci 

díla (stavby) mezi jednotlivými účastníky výstavby a činností k dosažení minimalizaci 

rizik na staveništi, jakož i při užívání hotového díla. Při koordinaci činností  se 

předpokládá spolupráce všech účastníků výstavby a ochota vzdát se veškerých snah, 

které by mohly přivodit něco, co by ztěžovalo situaci v oblasti prevence rizik a  činit 

to, co by ostatním účastníkům výstavby uvolňovalo prostor pro bezpečné provádění 

jejich vlastních činností a co by vytvářelo příznivější podmínky pro předcházení rizik 

při realizaci jejich záměrů. [ 7 ] Na Obr. č. 2 je schematické zobrazeni přípravné 

a realizační fáze projektu a činnosti koordinátora BOZP.  
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Obr. č. 2 : Schematické zobrazeni přípravné a realizační fáze projektu a činnosti koordinátora BOZP [ 8 ] 

 

Povinnosti koordinátora BOZP 

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, 

o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. [ 1 ] 

2.4.1  Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby 

Povinnosti koordinátora BOZP stanovuje zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb.: 

a) V dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat 

zadavateli stavby: 
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- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 

- informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem 

na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, 

- další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel 

s ohledem na charakter stavby a její realizaci. 

b) Bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již 

určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti. [ 1 ] 

c) Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 

a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 

které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 

technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu 

stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené.  

d) Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení 

plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 

technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace 

stavby. 

e) Zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 

a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy 

zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, a aby byl odsouhlašen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou 

v době zpracování plánu známi. 

f) Zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 

udržovacích pracích. [ 2 ] 
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2.4.2 Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby 

Povinnosti koordinátora BOZP stanovuje zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb.: 

a) Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací. 

b) Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP 

zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy, 

k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 

c) Oznámit zadavateli stavby případy podle bodu b), nebyla-li zhotovitelem stavby 

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy. [ 1 ] 

d) Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 

k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence 

rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, 

s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet 

vzniku nemocí z povolání. 

e) Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem 

na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 

navazovat. 

f) Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 

prací nebo činností. 

g) Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 

dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na 

zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. 

h) Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště 

s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám. 

i) Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 

provádějící technický dozor stavebníka. 

j) Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 

zvláštního předpisu. 
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k) Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo 

osob jimi pověřených a organizuje jejich konání. 

l) Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi opatření a termíny 

k nápravě zjištěných nedostatků. 

m) Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, 

zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. [ 2 ] 

2.5 Odborná způsobilost koordinátora BOZP 

Předpokladem odborné způsobilosti koordinátora (fyzické osoby) je dle § 10 zákona  

č. 309/2006 Sb.: 

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

b) odborná praxe 

- v délce alespoň 3 let, 

- v délce 2 let, jestliže fyzická osoba dokončila vyšší odborné vzdělání, 

- v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v bakalářském 

nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 

c) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti.  

Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická 

osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. [ 1 ] 

2.5.1 Zkoušky z odborné způsobilosti 

Zkoušky z odborné způsobilosti koordinátorů můžou provádět fyzické nebo právnické 

osoby s akreditací vydanou Ministerstvem práce a sociálních věcí dle § 20 zákona 

č. 309/2006 Sb.  

Zkouška je neveřejná a skládá se z písemné části a ústního pohovoru před odbornou 

zkušební komisí. 

Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti 

k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy 

č. 2 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: 
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• znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv 

a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

• základní znalost právních a technických předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví, 

znalost technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných pro výkon 

činnosti koordinátora, 

• znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, 

odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení 

pracovním úrazům a nemocem z povolání, 

• znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi, 

• znalost základních nástrojů komunikace. [ 6 ] 

Podrobnější požadavky stanoví nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách 

akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 

2.6 Standardy koordinátora BOZP 

Koordinátor BOZP je pracovník, který koordinuje práci dvou a více zhotovitelů při 

realizaci stavby a to s cílem zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Koordinátor BOZP musí být osoba, jehož kvality a vystupování se stále rozvíjejí ve 

čtyřech hlavních rovinách:  

 

1. Odborná příprava                                

2. Komunikace, koordinace 

3. Rovina obchodně ekonomická             

4. Vzdělávání 
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2.6.1 Odborná příprava 

Koordinátor BOZP je průsečíkem mezi stavební problematikou a odvětvím zabývajícím 

se bezpečností práce. 

Osoba zastávající funkci koordinátora BOZP musí vystupovat na profesionální úrovni, 

zastávat zásady vyplývající z povinnosti koordinátora BOZP dle příslušné legislativy.    

Zajišťuje spolupráci s radami zaměstnanců nebo odborovými orgány v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a techniků BOZP dílčích investorů. 

Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 

nebo činností. [ 2 ] Bere v potaz faktory ovlivňující bezpečnost při výstavbě a to zejména 

časové termíny, klimatické podmínky, náročnost výstavby atd. 

2.6.2 Komunikace, koordinace 

a) Komunikace: 

• zvládnout úroveň komunikace s osobami podílejícími se na výstavbě ve třech 

stupních:  

- stupeň č. 1 stavebník, 

- stupeň č. 2 technik, 

- stupeň č. 3 dělník. 

• komunikuje a zastupuje obchodního partnera (smluvní firmu) při jednání se 

státními orgány vykonávající dozor nad bezpečností práce. 

b) Koordinace: 

• koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na 

povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na 

staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti s cílem: 

 

- chránit zdraví fyzických osob, 

- zabraňovat pracovním úrazům, 

- předcházet vzniku nemocí z povolání. 
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2.6.3 Rovina obchodně ekonomická 

 Je povinen: 

• nabízet služby na profesionální úrovni, 

• vyhodnotit potřebu nutnosti přítomnosti koordinátora na stavbě, 

• dle charakteru stavby uvážit četnost kontrol na příslušné stavbě, 

• zodpovídat za svou činnost koordinátora vůči stavbě a též osobám podílejících 

se na výstavbě, 

• znalost hodnoty nabízených služeb. 

2.6.4 Vzdělávání 

Vzdělávání je trvalým vývojovým procesem: 

• povinnost sledovat platnost legislativních a technických předpisů vztahující se 

nejen k oblasti bezpečnosti práce a předkládá jednateli společnosti návrhy na 

provedení změn ve vedené dokumentaci, jež vyplývají z novel či nových 

předpisů, 

• zvýšit profesionalitu odborné způsobilosti, 

• posílení autority koordinátora BOZP, 

• trvalý rozvoj znalostí, dovedností a vlastní prezentace, 

• integrace vzdělávání koordinátora BOZP ve vazbě na OIP. 

2.7 Povinnosti stavbyvedoucího 

                Stavbyvedoucí  

- Podle zákona č. 183/2006 Sb. je to osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění 

stavby a má pro tuto činnost oprávnění (autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Jde o fyzickou osobu (vedoucího 

zaměstnance v této funkci), kterou určuje zhotovitel a která je zhotoviteli odpovědná 

za řádný výkon své funkce. [ 7 ] 

 



20 

 

      Povinnosti 

Stavbyvedoucímu určuje jeho zaměstnavatel povinnosti a odpovědnosti dle ZP, 

a kromě toho je dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. povinen: 

• řídit provádění stavby (vést realizaci stavby) v souladu s rozhodnutím nebo jiným 

opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, 

• zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí 

a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, 

• zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků  

na výstavbu  popřípadě  jiných technických  předpisů a technických norem, 

• v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby zajistit vytýčení tras 

technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, 

• působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu 

úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, 

• vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, 

• spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor 

projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem  bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, působí-li na staveništi, 

• ve stanovené lhůtě zjednat nápravu a odstranit závady zjištěné stavebním úřadem při 

kontrolní prohlídce stavby, 

•  na výzvu stavebního úřadu předložit potřebné doklady, například certifikáty 

o vhodnosti použitých stavebních výrobků. 

 

Další povinnosti stavbyvedoucího (jako osoby určené zhotovitelem dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb.) stanoví zaměstnavatel. [ 4 ] 
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2.8 Objasnění dalších pojmů ve stavebnictví 

2.8.1 Stavba 

- Stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jeho 

stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na 

účel využití  a dobu trvání (zákon č.183/2006 Sb.) 

• výsledek souhrnu stavebních prací včetně dodávek stavebních hmot a dílů a dodávek 

strojů a zařízení, který je prováděn zpravidla na souvislém místě a v souvislém čase za 

účelem vybudování nových základních prostředků (novostavba), nebo za účelem 

změny dosavadních základních prostředků (rekonstrukce, adaptace, nástavba, přístavba 

a stavební úpravy) 

• umělá (neživá) materiální struktura, od svého vzniku zpravidla pevně spojená se zemí, 

• souhrn  dodávek stavebních  materiálů, hmot, dílů; a stavebních prací, popř. strojů,  

zařízení a  inventáře, včetně  souvisejících prací  vykonávaných v souvislém čase a na 

souvislém místě, sloužících k vytvoření díla na podkladě příslušné dokumentace 

projektu. 

Stavbu může dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. provádět jako zhotovitel jen stavební 

podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné provádění stavby stavbyvedoucím 

(pokud nejde o stavby prováděné stavebníkem svépomocí). 

 

Zákon č. 309/2006 Sb. platí i pro realizaci  dodávek technologických zařízení staveb 

a pro stavby technologické. [ 7 ] 

2.8.2 Staveniště 

- Vymezené místo, sloužící dočasně zhotoviteli k realizaci stavby, její změně, nebo 

k jejímu odstraňování (staveniště je specifický druh pracoviště). Místo, na kterém se 

provádí stavba nebo udržovací práce, zahrnuje stavební  pozemek, popřípadě  

zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu 

vymezeném  stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné 

stavby (zákon č.183/2006 Sb.). 
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Staveniště je tedy místo (prostor), sloužící po dobu stavební činnosti zhotoviteli 

(zhotovitelům) stavby pro vlastní práce a pro zařízení staveniště, je to místo, které dočasně 

slouží k realizaci stavby, její změně, nebo k jejímu odstraňování a jeho okolí potřebné pro 

přípravu a provádění zemních, stavebních, stavebně montážních, udržovacích a souvisejících 

prací a pro zařízení staveniště v rozsahu vymezeném dokumentací stavby nebo smlouvou. 

 

Staveniště mohou sloužit: 

• k realizaci (nové) stavby, 

• ke změně (stávající, dokončené) stavby,  

• k odstraňování (stávající, dokončené) stavby. [ 7 ] 

2.8.3 Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace je dokumentace předkládána k řízení o stavbách a všechny 

druhy dokumentace, nezbytné k projednání věcných a časových podmínek umožňující 

realizaci díla (příprava zakázky, návrh stavby, studie proveditelnosti apod.), dokumentace pro 

provedení a užívání stavby a dokumentace o základních požadavcích BOZP pro zadavatele 

stavby, zpracovávané v potřebných podrobnostech. Dále je to dokumentace pro 

vydání stavebního povolení, projektová dokumentace ohlášení stavby podle § 104 odst. 

2 písm. a)  až  d) zák. č. 183/2006 Sb., projektová dokumentace pro provádění stavby 

a projektová dokumentace pro nezbytné úpravy podle § 137 zák. č. 183/2006 Sb. Rozsah 

a obsah projektové dokumentace stanoví vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. [ 7 ] 

2.8.4 Projektant, zhotovitel projektové dokumentace 

Projektant je fyzická osoba oprávněná podle zvláštního právního  předpisu 

k projektové činnosti ve výstavbě, je to označení profese, respektive fyzické osoby vyhovující 

kvalifikačním nárokům (např. autorizovaná osoba ve výstavbě). Projekční organizace 

(právnická osoba) resp. projektant (fyzická osoba) je zpravidla osoba ve smluvním vztahu 

s investorem pro něhož zpracovává dokumentaci projektu nebo alespoň její rozhodující část, 

zejména ve fázi přípravné a ve fázi souborného řešení projektu a je odpovědná za odborné 

zpracování příslušných částí dokumentace  Funkce projektanta jako jednoho z hlavních 

účastníků výstavby může být spojena se zabezpečováním investorského engineeringu 

v různém smluvním rozsahu a autorského dozoru. [ 7 ] 
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3 Rozsah a obsah projektové dokumentace 

Významnou složkou přípravy stavby je projektová dokumentace a zhotovitel 

projektové dokumentace, který musí při tvorbě dokumentace uplatňovat a respektovat zásady 

prevence rizik.  

Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou definovány již 

v dokumentaci příslušných staveb.  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 musí dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. obsahovat 

tyto části: 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Dokladová část 

E. Zásady organizace výstavby 

F. Dokumentace objektů 

Jednotlivé položky a rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu 

stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu, využití, vlivu na životní 

prostředí a době trvání stavby. [ 5 ] 

 

Z hlediska řešení BOZP jsou nejdůležitější části: 

 B. Souhrnná technická zpráva.  

 E. Zásady organizace výstavby. 
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B. Souhrnná technická zpráva – obsah: 

• Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí (dle Zákona č. 258/2000 Sb.) 

• Bezpečnost při užívání stavby (zejména údaje o dodržení požadavků stanovených 

příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti práce např.  NV č. 101/2005 Sb., 

NV č. 361/2007 Sb., NV č. 406/2004, NV č. 11/2001 Sb., příslušné ČSN atd.). 

• Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, popis 

technologie výroby, údaje o počtu pracovníků, řešení technologické dopravy, ochrana 

životního a pracovního prostředí. 

 

E. Zásady organizace výstavby 

1. Technická zpráva obsahuje: 

• informace o rozsahu a stavu staveniště (popis staveniště), předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště, 

• významné sítě technické infrastruktury, údaje o trasách technické infrastruktury, 

zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodních a stokových sítí v místě 

jejich střetu se stavbou, popřípadě údaje o jiných podzemních a nadzemních 

překážkách nacházejících se na staveništi 

• napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 

• osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

• uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, 

• řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, popis staveb 

zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 

• stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP (vychází se např. 

z NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 101/2005 Sb.), 

• zásady plánu BOZP na staveništi (dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.), 

• orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 
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Zařazení plánu BOZP do projektové dokumentace předepisuje příloha č. 1 k vyhlášce 

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

 

2. Výkresová část obsahuje: 

• celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště, 

• vyznačení přívodu energií a vody na staveniště, jejich odběrových míst, 

• vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště, 

• odvodnění staveniště. 

 

Vypracování zásad organizace výstavby v projektové dokumentaci má významný 

vliv na BOZP při realizaci stavby: 

• zásady organizace výstavby jsou součástí projektové dokumentace, a tato část je značně 

důležitá zejména u staveb se zvláštními nároky na provádění z hlediska časového 

průběhu výstavby nebo náročné koordinace výstavby, 

• zpracované zásady organizace výstavby prokazují technickou reálnost, resp. optimální 

způsob výstavby na konkrétním staveništi z hlediska využití mechanizmů, dopravní 

přístupnosti, provizorního napojení na inženýrské sítě, BOZP,  požární bezpečnosti 

a časových vazeb, 

• v této části projektové dokumentace se řeší požadavky na zařízení staveniště, dopravní 

trasy pro přesun rozhodujících dodávek a materiálů, zásady  vnitrostaveništní dopravy, 

zabezpečení vertikální dopravy – návrh jeřábů, staveništních výtahů apod.  Uvádí se 

předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení, návrh 

počtu pracovníků potřebných při výstavbě, stanovení jejich časového nárůstu a úbytku, 

dle dodavatelského zabezpečení je nutno stanovit návrh počtu pracovníků pro každého 

zhotovitele v jednotlivých etapách výstavby. Navrhnou se sociální zařízení staveniště, 

sanitární zařízení (dle NV č. 361/2007 Sb.) kanceláře atp., v případě většího počtu 

zhotovitelů se navrhne společné zařízení staveniště. 

• stanoví se způsob ochrany proti hluku, proti znečišťování ovzduší plyny a prachem, 

znečišťování komunikací, znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

a způsob hospodaření s odpady vzniklými ze stavební činnosti, 
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• stanoví se umístění nákladních výtahů, jeřábových drah, jeřábů se zakreslením jejich 

dosahu (včetně vyznačení zákazu pohybu ramene jeřábu) případně jejich koordinace. 

Vyznačí se ochranná pásma vedení a objektů (viz. např. zákon č. 458/2000 Sb.). 

 

Při zpracování projektové dokumentace se uvedou náklady na zařízení staveniště a na 

technická opatření a prostředky sloužící k zajištění BOZP. [ 7 ] 
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4 Požadavky na BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. 

Dosavadní bezpečnostní předpisy byly koncipované na vztah zaměstnavatele 

a zaměstnance, na stavbách však většinou pracují současně jak zaměstnanci zhotovitelů tak 

i podnikající fyzické osoby na svůj živnostenský list. Tento stav nebyl z hlediska bezpečnosti 

práce právními předpisy uspokojivě řešen. Při provádění projektové přípravy i při vlastní 

realizaci staveb, na kterých se podílí většinou více podnikajících subjektů chyběla důsledná 

koordinace z hlediska BOZP. [ 7 ]  

Již tři roky platí zákon č. 309/2006 Sb., který se tento problém snaží řešit. Zákon je 

tedy pro oblast BOZP velmi důležitým právním dokumentem, a to hlavně díky jeho řešení 

zajištění oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při činnosti a poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy a stanovení podmínek odborné a zvláštní odborné způsobilosti. [ 9 ] 

 

4.1 Rizikovost a problematika BOZP ve stavebnictví 

V porovnání s jinými odvětvími jsou pracovníci ve stavebnictví vystaveni vysokému 

riziku úrazů a poškození zdraví. Nejčastějšími zdroji smrtelných úrazů jsou pády z výšek. 

 

Tabulka č. 2: Desatero nejčastějších příčin vzniku úrazů ve stavebnictví [ 14 ] 

 

Odborníci se domnívají, že jednou z příčin nedostatečné bezpečnosti na stavbách je: 

• snaha o co nejnižší cenu, 

• dělená odpovědnost za jednotlivé fáze přípravy stavby, 

• malá schopnost stavebníků prověřit odborně opatření, která zabezpečuje dodavatel 

v této oblasti, 

• bezpečnostní opatření se pohybují na hranici požadovaného minima, nikoli 

v optimálním pásmu, 

• chyby v plánování, nedostatečná organizace a špatná koordinace prácí a neplnění 

úkolů v oblasti prevence rizik. 
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Stavebnictví má oproti jiným oblastem výrazná specifika jak v přípravě, organizaci, 

tak zejména ve vlastním provozu a provádění prací a  bezpečnostní požadavky k prováděným 

činnostem natolik rozsáhlé, že si jednotlivé etapy a to: 

 

• projektová fáze, 

• fáze uzavírání kontraktů, 

• stavební fáze, 

• fáze užívaní stavby. 

zasluhují zvláštní pozornosti. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci stavebního díla se 

proto musí týkat všech účastníků stavebních procesů a to od plánovacích úrovní až po 

realizaci stavby, jakož i po dobu  jejího užívání a udržování. [ 7 ] 

 

Tabulka č. 2: Desatero nejčastějších příčin vzniku úrazů ve stavebnictví [ 14 ] 

 
 

Pozice Desatero nejčastějších příčin vzniku úrazů ve stavebnictví 

1. Nezajištění výkopů proti sesutí stěn. 

2. Nedostatečné vybavení a zajištění konstrukcí pro práce ve výškách. 

3. Nezajištění otvorů a volných okrajů pracovišť ve výškách. 

4. Nepoužívání osobního zajištění proti pádu pracovníka z výšky. 

5. Nebezpečný způsob provádění bouracích prací. 

6. Neodborná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy. 

7. Nezakryté pohyblivé nebo rotující části strojů. 

8. Špatný technický stav vázacích prostředků a nosných lan zdvihacích zařízení. 

10. 
Používání zařízení svislé dopravy pracovníky, přestože není určeno pro 
přepravu osob. 
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4.2 Výpis problémů při zajišťování BOZP na staveništích 

 

Příprava staveb: 

• absence koordinátora BOZP v projektové fázi, 

• ne-spolupráce stavebních úřadů a OIP při posuzování projektové dokumentace,  

• vydávání stavebního povolení aniž by byl předložen zpracovaný plán BOZP přestože 

jsou k tomu naplněny zákonné podmínky.  

 

Realizace:  

• interní kultura firem, 

• nevhodné návyky a neochota spolupracovat u některých zhotovitelů a dodavatelských 

společností, 

• problémy s OSVČ -  konečný článek dodavatelského řetězce, 

• nedostatečná četnost kontrol stavebních úřadů na stavbách, kde se vykonávají 

nebezpečné práce, 

• neznalost platné legislativy zajišťující BOZP. 

 

Další faktory: 

• tlak investorů i zhotovitelů na snižování nákladů na úkor BOZP,  

• nesprávný přístup a postoj některých zadavatelů k otázkám zajištění BOZP na 

staveništi, 

• neznalost povinností zadavatele stavby. 
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5 Plán BOZP 

Povinnost zpracovat plán BOZP je zákonem uložena zadavateli stavby. Posláním 

tohoto plánu BOZP je zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího průběhu všech prací 

prováděných při realizaci stavby. 

Plán BOZP je nutno zpracovat před zahájením stavebních prací. Rozsah a náplň plánu 

BOZP na staveništi není určen žádným právním předpisem a jeho obsah je věcí různých 

individuálních úhlů pohledů a faktorů, jako je rozsah a složitost stavebního díla. Jediný 

obecný obsahový rámec je uveden v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a to, že je nutné 

v plánu BOZP uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a musí 

být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. [ 1 ] 

Z tohoto vyplývá, že je plán vlastně jakýmsi „ živým “ dokumentem, který konkrétně řeší 

technická a organizační zajištění a opatření k BOZP na staveništi. Během jeho zpracování při 

přípravě stavby ještě nebývají známy všechny použité technologie a nejsou uzavřena všechna 

výběrová řízení zhotovitelů, je tedy nutno průběžně plán aktualizovat a doplňovat, 

při změnách v použité technologii nebo po předložení dalších pracovních a technologických 

postupů zhotovitele včetně změn harmonogramu prací. U velkých staveb s více stavebními 

objekty realizovanými v rámci stavby je vhodné pro jednotlivé objekty zpracovat dílčí plán 

BOZP tak, aby byla v plánu řešena výstižným způsobem konkrétní problematika a přijatá 

opatření byla z hlediska bezpečnosti práce účinnější. 

Žádný předpis neurčuje způsobilost nebo minimální kvalifikaci osoby přímo 

odpovědné za vytvoření plánu BOZP, výjimkou je pouze koordinátor při přípravě stavby, 

který dle §7 písm. c) NV. č. 591/2006 Sb. „zabezpečuje, aby plán obsahoval přiměřené 

informace a postupy pro zajištění BOZP na staveništi a aby byl podepsán a odsouhlašen 

všemi zhotoviteli“. 

Velmi důležitá je průběžná aktualizace plánu. Jedná se zejména o časový průběh 

stavebních prací, změnu zhotovitele a změnu pracovních postupů a technologií prováděných 

prací. Všechny změny je nutné průběžně v předstihu podchytit a u změn významných, které 

by mohly zvýšit riziko práce nebo ohrožovat pracující osoby na stavbě, přijmout účinná 

opatření. 

Za dodržování plánu BOZP zodpovídají zhotovitelé stavby, kontrolují jeho 

dodržování, a to prostřednictvím osoby odborně způsobilé a všech vedoucích pracovníků na 
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stavbě. Kontrolní úlohu má pochopitelně i koordinátor BOZP. V žádném případě neznamená, 

že pozice koordinátora BOZP je výlučně spjata s jedinou formou kontroly BOZP na stavbě. 

Tato povinnost soustavně vyžadovat a kontrolovat dodržování ustanovení právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahují k výkonu dané 

práce, je jednou ze základních povinností každého zhotovitele (zaměstnavatele) - § 103 odst. 

2 ZP. Zjištěné nedostatky a přijatá operativní opatření se projednávají účinným způsobem 

s dotčenými zhotoviteli stavby na poradách, kontrolních dnech, apod. vždy za součinnosti 

a řízení koordinátorem BOZP. 

Plán BOZP musí být na stavbě trvale k dispozici všem osobám, jichž se týká a tyto 

osoby s ním musí být prokazatelně seznámeny. Při každé aktualizaci plánu BOZP či jeho částí 

musí být provedeno opětovné seznámení zainteresovaných osob. S plánem musí být 

seznámeni všichni noví zhotovitelé stavby, kteří dodatečně nastupují k provádění stavebních 

prací. Plán BOZP se nezasílá na příslušný OIP (není součástí oznámení o zahájení prací), 

rovněž tak se inspektorátu neoznamují případné aktualizace plánu. [ 1 ] 

Druhy plánu BOZP: 

1. Plán BOZP v přípravné fázi stavby - doporučený obsah a rozsah plánu BOZP 

v přípravné projektové fázi výstavby je uveden v kapitole 5.2 

2. Plán BOZP ve fázi realizace stavby – návrh metodického postupu pro zpracován plánu 

BOZP je zobrazen na Obr. č. 3.  

5.1 Plán BOZP -  praxe 

Plán BOZP se v praxi stává pasivním dokumentem, kterému rozumí pouze koordinátor 

BOZP a během realizace stavby s plánem vlastně kromě něj nikdo nepracuje, nezabývá se 

použitím plánu a jeho průběžnou aktualizací.  

Velcí investoři chápou význam pojmu BOZP, vycházejí vždy vstříc a vytvářejí ideální 

podmínky pro výkon funkce koordinátora BOZP, významné firmy zhotovitele mají z tohoto 

pohledu také dobrou úroveň a spolupráce a komunikace bývá uspokojivá. [ 15 ] Koordinátor 

BOZP je přesto pro některé investory a zhotovitele stále velkou neznámou. 

Dochází tady k mylnému dojmu, že koordinátor BOZP je jedna a tatáž osoba jako 

bezpečnostní technik. 
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Dostáváme se tedy k jádru několika problémů 

• Praktické využití dokumentu, zvaného plán BOZP na staveništi (využití sebelepšího 

plánu v praxi, je mnohdy problematické nebo dokonce nereálné, s přihlédnutím ke 

skutečným možnostem jednotlivých subjektů, zhotovitelů a zadavatelů staveb).  

• Nejprve dořešit otázku, jak vlastně reálně uvést plán do praxe a zavést dle něj tolik 

požadovaný, fungující systém na staveništi. 

• Posléze se zabývat ideálním řešením obsahu a rozsahu plánu. Jistěže nelze všechny 

stavby unifikovat a na všechna staveniště zavést naprosto dokonalý návod, zlepšením 

by bylo zajisté upřesnění legislativních požadavků a vypracování jednotné metodiky či 

normy, jak už pro zmiňovaný obsah plánu, tak i praktické užívání a uvedení plánu 

v praxi. 

 

5.2 Plán BOZP v přípravné fázi 

1. Základní a všeobecné údaje - název stavby, místo stavby, stavebník (zadavatel 

stavby), hlavní zhotovitel (je-li znám), technický dozor (je-li znám), zpracovatel 

projektové dokumentace, stavbyvedoucí (je-li znám), koordinátor BOZP (je-li 

ustanoven). 

2. Stručný popis, účel stavby - stručný popis stavby, místo realizace, specifika stavby, 

navržená technologická zařízení, další údaje charakterizující stavbu (s možností 

neuvádět znova, pokud již jsou obsaženy v části A a B projektové dokumentace). 

3. Rozsah stavby - členění stavby (stavební část, technologická část, objekty), informace 

o předpokládaných zhotovitelích, informace o provozovateli objektu (s možností 

neuvádět znova, pokud již jsou obsaženy v části A a B projektové dokumentace). 

4. Přehled právních předpisů - předpisy vztahující se k BOZP na konkrétní stavbě 

a informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout – doporučuje se 

zpracovat přehled jako přílohu k plánu BOZP s tím, že odvolávky mohou být rovněž 

uvedeny v jednotlivých pracovních a technologických postupech řešících konkrétní 

opatření. 

5. Textové a výkresové údaje o staveništi - údaje potřebné pro stanovení opatření 

k odstranění nebo minimalizaci rizik vyplývajících z povahy staveniště, např. údaje 

o technické infrastruktuře a dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, o provozu 

na staveništi a jeho důsledcích pro okolí s uvedením možných ohrožení osob, obvod 
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staveniště, zástavby v obvodu staveniště, předpoklad předání staveniště zhotoviteli, 

podmínky pro zařazení staveniště, způsob dopravy materiálu na staveniště, zamezení 

přístupu veřejnosti, ohrožení provozem stavební mechanizace, použité pažení, 

zabezpečení vjezdů, příjezdů, průchodů, sítí atp., označení bezpečnostními tabulkami 

a značkami. 

6. Soupis prací, technologií a řemesel - odborný odhad spojený s opatřením bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi v průběhu realizace stavby, zejména zemní 

práce, bourací  a rekonstrukční práce, práce ve výšce a nad volnou hloubkou, 

betonářské práce, zednické práce, stavebně montážní práce, malířské a natěračské 

práce atp., které mají být na staveništi prováděny, se zřetelem na jejich provádění. 

7. Doporučená opatření -  opatření přijatá s ohledem na předpokládané provádění prací 

a činností vystavujících fyzické osoby zvýšenému ohrožení života anebo poškození 

zdraví (§6 a příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) tj., opatření technická, 

organizační, časová k ochraně života a zdraví osob před ohrožením vyvolaným jak 

jednotlivými pracemi, tak samotnou povahou staveniště, která odpovídají v době 

zpracování plánu BOZP známému časovému průběhu jednotlivých prací 

(harmonogramu, je-li zpracován) a postupu stavby (např. prostorů, kde se předpokládá 

provádění více druhů prací více zhotoviteli). 

8. Koordinační opatření - návrh (popis) bezpečnostních opatření a ochranných zařízení 

k odstranění a minimalizaci vzájemných ohrožení (rizik), která vznikají nebo mohou 

vzejít z prováděných prací současně nebo v bezprostřední návaznosti více zhotoviteli. 

9. Soupis dočasných stavebních konstrukcí - soupis zařízení a prostředků kolektivní 

ochrany, pro které je z hlediska technologických a pracovních postupů plánováno 

společné využití více zhotoviteli na staveništi, popřípadě které budou na staveništi 

k dispozici. 

10. Specifické požadavky – požadavky vzniklé z případných konzultací PD se Stavebním 

úřadem a OIP. [ 10 ]   
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6 Metodiky zpracování plánu BOZP 

K vypracování diplomové práce mi byly poskytnuty plány bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi několika společností, které se již několik let zabývají oblastí 

BOZP.  

Vzhledem k tomu, že žádná právní úprava neudává závaznou podobu plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je pouze na jednotlivých společnostech, 

které poskytují službu zpracování plánu BOZP a činnost koordinátora BOZP na staveništi, 

v jaké podobě plán BOZP zpracují. Obsahová část plánu BOZP, které jsem měla možnost 

prostudovat je know-how jednotlivých firem. [11, 12, 13]  

Nejen návrhem metodiky na zpracování plánu BOZP se již od roku 2008 zaobírá 

projekt SPOLEČNÁ VIZE. Toto sdružení se zabývá osvětou a vzděláváním v oblasti BOZP 

na staveništi. Do tohoto projektu se již zapojilo více jak 100 firem, které pravidelně konají 

konference týkající se problematiky v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Další 

společnost, která se podílí na řešení otázek kolem diskutovaného tématu náležitosti plánu 

BOZP je Česká společnost stavebních koordinátorů (ČSSK). ČSSK propaguje evropský 

systém bezpečnosti práce ve stavebnictví a podporuje zvyšování vzdělanostní, praktické 

a efektivní činnosti pracovníků bezpečnosti práce ve stavebním průmyslu, zejména 

koordinátorů BOZP při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích 

předpisů. Na základě jednání, které proběhlo v lednu 2010 a byli na něj přizváni i zástupci 

ministerstva a OIP byl vytvořen doporučený obsah a rozsah plánu BOZP v přípravné 

projektové fázi výstavby (kapitola 5.2). Plán by měla zpracovávat autorizovaná osoba 

odpovědná za zpracování projektové dokumentace. Projektant přizve odborně způsobilou 

osobu – koordinátora BOZP. 

Na základě interních dokumentů (plánů BOZP) jednotlivých společností, které jsem 

měla možnost prostudovat, byl vytvořen návrh metodiky k zpracování plánu BOZP pro 

realizaci stavby. Návrh je znázorněn na Obr. č. 3 přičemž v následné kapitole 6.2 jsou 

jednotlivé body rozebrány.  
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6.1 Návrh metodiky k zpracování plánu BOZP pro fázi realizace 

 

Obr. č. 3: Návrh metodiky k zpracování plánu BOZP ve fázi realizace 

            Situační  

       plán staveniště 

         Základní 

identifikační údaje 

Identifikovaná rizika na 

staveništi 

Časový plán 

 Předpokládaný počet 

zaměstnanců 

Organizace dopravy 

Kontrolní a organizační 

činnost 

 Dokumentace BOZP a PO 
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6.2 Plán BOZP ve fázi realizace 

1. Základní identifikační údaje - do této části nutno uvést identifikační údaje, které 

přesně a jednoznačně určují místo a charakteristiku stavby, dále údaje o zadavateli, 

hlavním zhotoviteli, (pod)zhotovitelích, všech kontaktních osobách, tj. projektant, 

koordinátor BOZP, osoby odborně způsobilé v oblasti BOZP a PO, rozhodujících 

účastníků výstavby případně dalších osob podílejících se na zhotovení stavby. 

V případě, že se jedná o větší stavby o více stavebních objektech, je vhodné 

s upřesněním tyto údaje vázat na každý stavební objekt realizovaný v rámci celé 

stavby zvlášť. Veškeré identifikační údaje musí být trvale aktuální. Je proto nutné 

operativně zaznamenávat veškeré vzniklé změny. Součástí plánu jsou rovněž důležitá 

telefonní čísla jak kontaktních osob, tak záchranného systému (policie, hasiči, první 

pomoc, apod.). 

2. Situační plán (nákres) staveniště - situační plán staveniště musí zakreslovat celkovou 

situaci stavby – jednotlivých budovaných objektů, jakož i stavebních objektů 

dočasných (např. kanceláře), vyznačení všech prostor, komunikací a zařízení, která 

mají vliv na zajišťování BOZP. Situační plán musí být přehledný s případným 

barevným odlišením a v takovém měřítku, aby z něho byla patrná dobrá orientace 

o polohách a umístění: 

• ohraničení obvodu staveniště oplocením, příp. u liniových staveb zábranami, 

vstupů a vjezdů na staveniště s potřebnými informacemi a dopravním 

značením, 

• dopravních (průjezdních) a přístupových komunikací odstavných 

a parkovacích ploch pro vozidla a stavební stroje, 

• skladovacích prostor (skládky – např. zeminy, sklady materiálu, kryté sklady, 

přístřešky, volné skládky), 

• manipulačních ploch (nezpevněné, zpevněné), odvodnění staveniště, 

• zařízení pro vertikální dopravu – jeřábové dráhy, jeřáby (s vyznačením jejich 

dosahu vč. vyznačení zákazu pohybu ramene jeřábu), stavební výtahy, lešení, 

příp. jiné dočasné konstrukce, 

• objektů zařízení staveniště (dočasných dílen, sanitárního zařízení – šatny, 

umývárny, záchody, stravování, apod.), 
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• stávajících hlavních rozvodů podzemních a nadzemních vedení (el. kabely 

a el. nadzemní vedení, plynovod, kanalizace, vodovod, apod.) včetně přípojek, 

a to i s ohledem na nově (dočasně) zřizované s vyznačením hlavních uzávěrů 

a vypínačů, 

• vyznačení ochranných a bezpečnostních pásem inženýrských sítí (technické 

vybavení daného území), 

• vyznačení skládek odpadu, umístění kontejnerů, 

• zařízení pro případ likvidace požáru, pro záchranné práce, pro první pomoc, 

3. Identifikovaná rizika na staveništi s údaji o povaze těchto rizik - součástí plánu 

BOZP (nejlépe jako jeho příloha) musí být dokumentace rizik, která se zpracovává na 

všechny předpokládané činnosti v průběhu realizace stavby a to dle požadavků § 102 

zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění (ZP). Na základě podchyceného zjištění nutno 

hodnocením určit míru rizika a přijmout vhodná opatření. Zejména by měl plán 

zaznamenat obzvláště rizikové práce s vymezením bezpečných prostor a uvedením 

nezbytných opatření k eliminaci důsledků těchto prací. V žádném případě by se neměl 

v této části plánu objevovat obecný náhled na rizika, ale konkrétní specifika dané 

stavby a tomu odpovídající bezpečnostní řešení. 

Rizika musí být posuzována osobou, která má osvědčení odborné způsobilosti k plnění 

úkolů v prevenci rizik. 

Plán by měl řešit i způsob vzájemného informování o rizicích mezi jednotlivými 

zhotoviteli stavby. 

4. Časový plán - časový plán pro realizaci stavby zpravidla vychází z předpokládaného 

harmonogramu navrženého projektantem v projektové dokumentaci s upřesněním 

uvažovaného nástupu na stavbu a doby trvání práce jednotlivých významných 

zhotovitelů. Při zpracování časového plánu je velmi důležité znát návaznost a možné 

vzájemné překrývání jednotlivých druhů stavebních prací tak, aby v případě 

vyskytujících se rizik mohla být přijata potřebná opatření.  

Časový plán by měl být nastaven reálně s přihlédnutím ke skutečným kapacitním 

a materiálovým možnostem zhotovitele stavby a pochopitelně i s ohledem na 

klimatické podmínky v jednotlivých ročních obdobích. Plán je nutné v případě potřeby 

aktualizovat – reagovat na objektivní důvody změn a nutné korekce projednat za 
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spoluúčasti odpovědných zástupců zhotovitelů stavby. Dobře zpracovaný plán 

s reálným časovým rámcem a účelným pořadím návaznosti pracovních úkonů má 

velký význam pro odpovídající průběh stavby a tím i pro zajišťování bezpečnosti 

práce a pracovního prostředí na staveništi. Práce pod tlakem, obzvláště při nereálných 

časových lhůtách, nepříznivě ovlivňují bezpečnost práce a mají zpravidla za následek 

vyšší míru porušování bezpečnostních předpisů, vzájemné ohrožování pracovníků na 

staveništi (pravděpodobnost vzniku úrazů) a často negativně ovlivňují i kvalitu stavby. 

5. Předpokládaný počet zaměstnanců - součástí plánu BOZP by měl být uváděn 

předpokládaný potřebný počet pracovníků (zaměstnanci a samostatně podnikající 

fyzické osoby – dále PFP) podílejících se na výstavbě včetně jejich časového nárůstu 

a úbytku. Tyto údaje je obtížné přesně stanovit, bude se jednat o orientační podklad 

podle informací jednotlivých zhotovitelů s případným sdělením o možném 

zabezpečení dalších subdodávek PFO. 

Tuto část plánu bude zapotřebí upřesňovat podle skutečného počtu, který budou mít 

zhotovitelé k dispozici. V každém případě by mělo být v plánu BOZP zakotveno, aby 

zhotovitelé ověřovali, zda PFO pracující na stavbě k naplnění jejich zakázky a měli 

pro vykonávanou činnost potřebnou zdravotní způsobilost (lékařská prohlídka, pokud 

je předpisem vyžadována) a odpovídající kvalifikaci, je-li tato odborná způsobilost 

předepsaná. 

6. Organizace dopravy na staveništi, zásady pro skladování - plán BOZP musí 

v návaznosti na předchozí situační plán staveniště stanovit potřebné údaje o prostorech 

pro dopravu včetně komunikací pro vozidla i pěší, dopravní trasy zvláště objemových 

a těžkých zařízení, údaje o přesunu hmot, organizaci práce za veřejného silničního 

provozu. S tím je úzce spjata i nutnost dopravního značení a stanovení maximálních 

povolených rychlostí. S ohledem na průběh výstavby je mnohdy potřebné provádět 

změny v dopravě, zvláště jedná-li se o staveniště, přes která vedou veřejné 

komunikace. Vzhledem k tomu, že komunikace na stavbě využívají převážně 

zhotovitelé, musí být v plánu rovněž stanoveno, kdo zajišťuje jejich bezpečný 

stav, zejména pokud se jedná o zimní období (odklízení sněhu, posyp povrchu 

vozovky a přístupu pro pěší na pracoviště, osvětlení, atd.). 

Problematika skladování je závislá na typu stavby. Sklady s nebezpečnými látkami 

(např. hořlavé kapaliny, technické plyny) musí být situovány do volných prostor a na 
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vhodné plochy. Pokud jsou venkovní skládky v zastavěném území mimo vlastní 

stavbu, je nutné na tyto prostory pohlížet jako na součást stavby a tím pádem musí být 

zajištěny jako vlastní stavba, tj. oplocením a osvětlením. 

7. Kontrolní a organizační činnost – plán BOZP musí také obsahovat ujednání 

o systému kontrol BOZP na staveništi, pravomoci, kompetence a odpovědnost 

koordinátora BOZP, opatření ke sjednání nápravy v případě nedodržování 

stanovených bezpečných pracovních postupů zhotoviteli, nepoužívání OOPP 

pracovníky stavby, způsob evidování kontroly na alkohol, případně zásady o možnosti 

uplatnění postihů. Tyto údaje by měly být taktéž podchyceny v obchodních smlouvách 

mezi zadavatelem a zhotovitelem a vzájemně mezi zhotovitelem a (pod)zhotoviteli. 

Plán BOZP musí stanovit termíny (lhůty) porad BOZP a povinnost zúčastňovat se 

těchto setkání odpovědnými zástupci jednotlivých účastníků výstavby. Případné 

změny a ujednání z porad BOZP nebo kontrolních dnů musí být podchyceny do 

stávajícího plánu, tzn. plán BOZP je trvale „živým“ dokumentem a podléhá potřebné 

aktualizaci. Součástí plánu musí být projednání o povinnosti řádného předání 

a převzetí pracovišť jednotlivými zhotoviteli a soubor opatření v případě pracují-li tyto 

subjekty společně na jednom pracovišti. 

8. Základní dokumentace BOZP a PO - plán BOZP by měl konkrétně stanovit druh 

a rozsah dokumentace BOZP a PO, která bude vedena na stavbě. Kromě stavebního 

deníku jsou jednotliví zhotovitelé povinni vést tyto dokumenty: 

• doklad nebo čestné prohlášení o odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců 

vlastních i subdodavatelů, 

• oznámení o zahájení prací, 

• lékárnička, 

• technologické a pracovní postupy k řízení konkrétních činností + prokazatelné 

seznámení s TP, 

• stavební deník, 

• interní směrnice a opatření týkající se BOZP a PO, 

• návody k obsluze a údržbě strojů, které se používají na pracovišti, 
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• seznam typů a počet přenosných hasicích přístrojů (případně požárních 

hydrantů) s jejich umístěním, 

• plán prevence BOZP a PO (Požární poplachová směrnice, aktuální dopravně 

provozní řád atd.), 

• evidence zaměstnanců, 

• provozní knihy a deníky, 

• smlouvy o dílo s jednotlivými subdodavateli, objednávky, smlouvy o činnosti, 

• vyhodnocená rizika (předána ostatním zhotovitelům a koordinátorovi BOZP) – 

pro prováděné činnosti na této stavbě, 

• kniha úrazů, 

• bezpečnostní listy – NCHLP, pokud jsou při výstavbě používány, 

• identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při 

výstavbě vznikají, 

• zápisy o předání staveniště, 

• platná, trvalé aktualizovaná projektová dokumentace stavby, 

• doklady o dílčích kontrolách a zkouškách, provedených v průběhu stavby, 

• havarijní a evakuační plán, 

• zápisy z kontrolních dnů stavby, 

• zpracovaný „plán BOZP „ pokud se provádí práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví  

(Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v návaznosti na zákon 

č. 309/2006 Sb., §15 ) aktualizace plánu BOZP, 

• návrh systému řešení opakovaného porušení BOZP, 

• systém bezpečné práce jeřábu, 

• revizní zprávy staveništního rozvodu elektrické energie, 

• doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků zejména u činností (vazač, 

svářeč, lešenář, jeřábník, strojník). 
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7 Aplikace plánu BOZP na konkrétní stavbu 

V této diplomové práci je dle navržené metodiky zpracované v kapitole 6.1 

vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace. 

Plán BOZP je samostatnou Přílohou č. 1. 

 

Plán BOZP je vypracován na stavbu SPORTOVNÍHO CENTRA v obci Podlesí. 

V samotném plánu BOZP nebudou uváděny identifikační údaje o investorovi a zhotoviteli 

stavby. 
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8 Závěr 

V této diplomové práci jsem se pokusila objasnit problematiku stavebnictví v tzv. 

„ nové legislativní úpravě “, která nabyla platnosti 1. 1. 2007, kde jsou stanoveny 

povinnosti zadavatele a zhotovitele stavby. Tato legislativa stanovuje jednotlivé povinnosti 

a požadavky na tyto osoby v případě provádění stavebních prací na základě stavebního 

povolení, ohlášení nebo provádění udržovacích prácí. V úvodní části jsou rozepsány 

povinnosti, které vznikají pro jednotlivé účastníky výstavby dle zákona č. 309/2006  Sb. a NV 

č. 591/2006 Sb.  

Cílem „ nového“ zákona je především nastavit podmínky na pracovištích tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci. V posledních letech se ve stavebnictví zvýšila 

úrazovost. Jednou z cest, jak minimalizovat počet pracovních úrazů, je zavedení institutu 

koordinátora BOZP na staveništích. Povinnost určit koordinátora má zadavatel v případě, že 

na staveništi budou současně pracovat zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Úkolem 

koordinátora BOZP je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby. 

V tuto chvíli je určitě ještě velmi brzo zaujímat stanoviska, zdali je zavedení koordinátora 

BOZP na staveništi správným nebo bezpředmětným krokem, a jestli se ubíráme tím správným 

směrem. 

Osoba koordinátora BOZP na staveništi je postavena před obtížný úkol skloubit 

legislativní rámec na požadovaný ideální stav a reálné možnosti všech zúčastněných subjektů. 

Je stále mnoho otázek k výkonu funkce koordinátora BOZP a k náležitostem plánu BOZP, na 

které ještě stále hledáme odpovědi. 

Na základě prostudování dostupných informací, zejména však interních dokumentů 

společností, které se zaobírají nabídkou služeb v oblasti BOZP a konzultací s osobami, které 

zpracovávají plány BOZP, byla stanovena metodika pro vypracování plánu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi. Jedná se o metodiku, kterou je možno využít pro 

aplikaci na různé druhy staveb.  
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SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK 

Plán BOZP – Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

BOZP- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OIP – Oblastní inspektorát práce 

OSVČ – Osoby samostatně výdělečně činné 

PFO – podnikající fyzické osoby 

PHM  – pohonné hmoty 

PÚ – pracovní úraz 

ČSSK – Česká společnost stavebních koordinátorů 

EU – Evropská unie 

ČR – Česká Republika 

PD – projektová dokumentace 

TP – technologický postup 

PO – požární ochrana 

OOPP –  osobní ochranné pracovní prostředky 

NCHLP  – nebezpečné chemické látky a prostředky 

MV – Ministerstvo vnitra 

MZ – Ministerstvo zdravotnictví 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

ZP – Zákoník práce 

NV – Nařízení vlády 

ČSN – Česká státní norma 
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