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Tato diplomová práce se zabývá shrnutím základních požadavků zajišťujících bezpečnost a 

ochranu zdraví při výstavbě a vypracováním „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi“. 

 

V této práci je zpracován přehled povinností a oprávnění stavebníka, zhotovitele stavby a 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které jsou obsaženy 

v zákonech a vyhláškách. Na základě zjištěných skutečností je navržena směrnice, která 

upravuje vzájemné vztahy subjektů na stavbě a je vypracován „Plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi“. 
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This diploma work deals with summary of basic demands ensuring safety and protection of 

health within building-up and with elaboration of  “Plan of safety and protection of health 

during the work at the building site”.  

 

In this work there is worked an overview of duties and competences of proprietor, 

construction maker and coordinator of safety and protection of health during the work at the 

building site which are stated in the law and public notices. Based on found facts is proposed 

a directive which set up mutual relationships of bodies at the building site and it is also 

elaborated “Plan of safety and protection of health during the work at the building site”. 



   

1 Úvod……………………………………………………………………………………….....1 

2 Rešerše……………………………………………………………...……………………….4 

3 Povinnosti a oprávnění zadavatele a zhotovitele stavby…………..……………………...4 

 3.1. Zákon č. 183/2006 Sb…………………………………………………………….  4 

  3.1.1. Povinnosti a oprávnění zadavatele stavby……………………………… 4 

  3.1.2. Povinnosti a oprávnění zhotovitele stavby………………………………4 

 3.2. Zákon č. 309/2006 Sb……………………………………………………………..6 

  3.2.1. Povinnosti a oprávnění zadavatele stavby………………………………6 

                        3.2.2. Osnova plánu BOZP na staveništi………………………………………7 

  3.2.3. Povinnosti a oprávnění zhotovitele stavby……………………………..20 

                        3.2.4. Povinnosti a oprávnění koordinátora BOZP.…………………………..20 

 3.3. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb…………………………………………………...21 

  3.3.1. Povinnosti koordinátora při přípravě stavby…..……………………….21 

  3.3.2.Povinnosti koordinátora při realizaci stavby……………………………22 

                        3.3.3.Oznámení o zahájení prací………………...…………………………....23 

 3.4. Vyhláška č. 499/2006 Sb…………………………………………………………24 

4 Vztah zadavatele stavby a koordinátora bezpečnosti práce na stavbě…………...……27  

5 Návrh směrnice upravující vzájemné vztahy subjektů na stavbě.……………………..28 

6 Závěr…………………………………………………………...………………………….. 34 

7 Seznam použité literatury…………………………………………………………………35 

8 Seznamy…………………………………………………………………………………….36 

8.1. Seznam obrázků…………………………………………………………………..36 

8.2. Seznam tabulek…………………………………………………………………...36 

8.3. Seznam zkratek…………………………………………………………………...36 

8.4. Seznam příloh…………………………………………………………………….36 

Přílohy…………………………………………………………….………………………..   37 

Příloha č. 1 „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“….…………    38 

 

 

 
 
 
 
 



 - 1 -  
 

 

1. Úvod 

 

      Smyslem lidského života je v dnešní době práce, která slouží především k tvorbě 

užitných hodnot a hodnot sloužících k uspokojení nejrůznějších lidských potřeb. K lidským 

potřebám, které by nás měly umět uspokojit, a které patří k základním potřebám života je 

kromě výroby produktů sloužících k obživě, výroby energií, atd. také výstavba objektů.  

      Stavebnictví je různorodé a pestré odvětví, které v posledním desetiletí zaznamenalo 

obrovský vzestup v používání technologií provádění staveb, používání nových stavebních 

materiálů a dodržování nově schválených zákonů, vyhlášek a právních předpisů.    

Stavebnictví má kromě pozitiv a také svá negativa, která souvisí s ochranou zdraví, a proto 

je třeba dodržovat při výstavbě také bezpečnost práce.  

     Předpokládá se, že praktické zavedení opatření směřujících ke zvýšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na stavbě povede ke výraznému snížení pracovní úrazovosti ve 

stavebnictví, ale naopak také dojde k citelnému zvýšení organizační a finanční náročnosti 

výstavby.  

     Pro obor výstavby a stavebnictví jsou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(dále „BOZP“) uloženy kromě standardních povinností i povinnosti atypické jak 

v pracovněprávních vztazích tak i mimo ně. Jednou z nejdůležitějších povinností zadavatelů 

a zhotovitelů staveb je povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pro přípravu stavby a její realizaci. V této souvislosti jsou stanoveny i nové požadavky na 

spolupráci a součinnost jak mezi jednotlivými subjekty, tak mezi stavbyvedoucími, kteří 

odborně vedou realizaci stavby, a koordinátory BOZP, jejichž úkolem je poskytnout 

závazná odborná doporučení, která se týkají požadavků zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce na stavbě. Mimo výše uvedené k dalším podmínkám, které je nutno 

splnit  při realizaci stavby je oznámení o zahájení prací a vypracování plánu bezpečnosti 

práce. Aplikace zmíněných ustanovení má pro praxi ve výstavbě zásadní význam,  zejména 

z hlediska ohrožení života a poškození zdraví.  

     Cílem diplomové práce je tedy vypracování přehledu základních požadavků na 

koordinátora BOZP uvedených v jednotlivých zákonech, vyhláškách a právních předpisech, 

vypracování návrhu směrnice pro spolupráci subjektů na stavbě a vypracování  „Plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“. 
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2. Rešerše 

 

      Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen „BOZP“) zahrnuje soubor opatření, který 

slouží k ochraně života a zdraví pracovníků. Je to rozsáhlý komplex, který závisí na charakteru 

práce a pracovních podmínkách, a zahrnuje technická, organizační a výchovná opatření. 

Důležité pro zajištění ochrany osob a jejich zdraví při práci je pracovní právo.  

   Základní lidská práva a svobody nám upravují dokumenty Organizace spojených národů 

(dále jen „OSN“) a od těchto se odvíjejí mezinárodní závazky České republiky, týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jednou z nejdůležitějších organizací, která má zásadní 

význam při tvorbě státní politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přidružených 

k OSN je Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“), která vznikla v roce 1919. Jejím 

hlavním úkolem je usilovat o zlepšení pracovních podmínek.    

      Zásadní změna právních podmínek, která nastala ve výstavbě od 1. ledna 2007 není jen 

důsledkem platnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ale podstatně k ní 

přispěla také účinnost nových právních předpisů v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, 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, a jeho prováděcí předpisy, 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích.   

     Těmito změnami byla splněna povinnost zavést do českého právního řádu příslušné 

předpisy Evropského společenství, zejména rámcovou Směrnici Rady 89/391/EHS, o zavádění 

opatření směřujících ke zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dílčí Směrnici 

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

nebo přechodných staveništích. Aplikace výše uvedených směrnic má na staveništích 

v členských státech Evropské unie posílit koordinaci pracovních postupů, sjednotit pracovně 

bezpečnostní prevenci a zabezpečit součinnost účastníků výstavby a prevenci rizik na 

staveništích. Z poznatků získaných v jiných státech Evropské unie je zřejmé, že praktické 

uplatnění uvedených právních předpisů povede k citelnému zvýšení organizační i finanční 

náročnosti výstavby, ale zároveň se očekává výrazné snížení pracovní úrazovosti v českém 

stavebnictví.  

     Hlavním dokumentem v oblasti BOZP je zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce (dále jen 
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„ZP“) [5]. Zákoník práce je základním právním dokumentem v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, a jsou v něm stanovena základní pravidla zaměstnanců i zaměstnavatelů. 

Bezpečností a ochranou zdraví se zabývá část pátá, hlava I., kde jsou v § 101 popsány základní 

povinnosti zaměstnavatele, mimo jiné je zde uvedeno, že zaměstnavatel je povinen zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a 

zdraví, která se týkají výkonu práce. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci se vztahují na osoby, které se na pracovišti zdržují s vědomím zaměstnavatele.  

V § 102 se hovoří o tom, že je zaměstnavatel povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny 

a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.  

       V zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu [1], se v hlavě IV., §152, 

odst. 1 hovoří o tom, že: „Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; 

tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu 

života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životní prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.“  

      V zákoně č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  

zdraví při práci [2]  jsou v části první zpracovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích, v části druhé požadavky zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a v části třetí další 

úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na 

zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Taktéž je 

v části třetí § 15 odst.1 stanovena povinnost zadavatele doručit příslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce oznámení o zahájení prací a dle § 15 odst. 2 zajistit zpracování plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

      V nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které se týká bližších minimálních požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [3], se hovoří především o povinnostech 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a fázi 

realizace stavby, povinnostech zhotovitele, o obecných požadavcích na zajištění staveniště, a o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi.  

      Také vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb [4] se zabývá, již při přípravě 

projektové dokumentace pro stavební řízení a dokumentace bouracích prací, požadavkem 

zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, především v části B – Souhrnná 

technická zpráva, části E – Zásady organizace výstavby a v části F – Dokumentaci stavby.   
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3. Povinnosti a oprávnění zadavatele a zhotovitele stavby 

 

3.1.  Zákon č. 183/2006 Sb. 

     Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (mezi laiky nazývaný „nový 

stavební zákon“), který nahradil 1.1.2007,  stávající starý stavební zákon č. 50/1976 Sb., již bere 

v úvahu úrazovost stavebních dělníků na staveništi, a byl do něj zapracován požadavek na 

zvýšení bezpečnosti práce na stavbě.  

Zadavatelem stavby z hlediska stavebního zákona je ve většině případů investor - stavebník. Za 

zhotovitele stavby považujeme firmu, která stavbu provádí. Vztah mezi zadavatelem a 

zhotovitelem stavby by měl být vždy ošetřen smlouvou o dílo. 

 

3.1.1. Povinnosti a oprávnění zadavatele stavby 

     Mezi základní povinnosti a oprávnění zadavatele stavby uvedené v zákoně č.183/2006 Sb. 

patří zejména: 

 

••••    Povinnost stavebníka dbát na řádnou přípravu a provádění stavby týkající se především 

terénních úprav a zařízení, které souvisejí s ochranou života osob nebo zvířat, ochranou 

životního prostředí a majetku a šetrností k sousedství. 

••••    Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen předem oznámit stavebnímu úřadu 

termín zahájení stavby a umístit na dobře viditelném místě štítek „Stavba povolena“. 

••••    Zajistit na stavbě ověřenou projektovou dokumentaci a veškeré doklady související 

s prováděním stavby. 

••••    Průběžně ohlašovat stavebnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby z důvodu provádění 

kontrolních podmínek stavby.  

••••    V průběhu stavby ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na 

stavbě, které mohou ohrozit životy, zdraví osob a bezpečnost stavby. 

••••    U staveb, které jsou financovány ze státního rozpočtu je povinností zajistit technický 

dozor zadavatele (stavebníka – investora). 
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3.1.2. Povinnosti a oprávnění zhotovitele stavby 

     Mezi základní povinnosti a oprávnění zhotovitele stavby uvedené v zákoně č.183/2006 Sb. 

patří zejména: 

 

••••    Zabezpečení odborného vedení stavby stavbyvedoucím, jehož úkolem je provádění 

stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a zajištění dodržování povinností 

k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce a řádného uspořádání 

staveniště a odstranění případných závad vzniklých v souvislosti se stavbou. 

••••    Spolupráce stavbyvedoucího s osobou - držitelem zvláštního oprávnění pro práce na 

stavbě), která vykonává technický dozor investora nebo autorský dozor projektanta; a 

s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

••••    Povinnost vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, jehož originál 

zhotovitel předá stavebníkovi. 

 

Náležitosti stavebního deníku jsou [4]: 

A – Identifikační údaje 

••••    Název stavby, rozhodnutí stavebního úřadu, číslo jednací, datum vydání rozhodnutí 

••••    Místo stavby 

••••    Identifikační údaje zhotovitele 

••••    Údaje o osobách, které odborně vedou stavbu, technický dozor investora a autorský 

dozor atd., otisk razítka a podpis osob, které vykonávají vybrané činnosti ve výstavbě 

dle § 158 stavebního zákona 

••••    Uvedení osob a jejich základních údajů oprávněných provádět záznamy do stavebního 

deníku atd. 

••••    Údaje o projektové dokumentaci 

••••    Údaje o dokladech souvisejících se stavbou 

••••    Změny zhotovitelů v průběhu stavby, atd.  

 

B – Záznamy ve stavebním deníku 

••••    Pravidelné denní záznamy – o osobách pracujících na staveništi, klimatických 

podmínkách, popisu prací, dodávce materiálů, strojů a zařízení a jejich uskladnění, 

nasazení mechanizačních prostředků, aj. 
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••••    Další záznamy – zápis o předání a převzetí staveniště, zahájení prací, změny, nástupy a 

provádění prací subdodavatelů, zápis o proškolení pracovníků, zvláštní opatření týkající 

se práce ve výškách, bouracích prací aj., manipulace se zeminami, provoz mechanizace, 

provádění a výsledky kontrol, odůvodnění provádění změn projektové dokumentace, 

materiálů atd., způsobené škody (havárie, povodně, nehody, úrazy, ztráty), odstranění 

vad a nedodělků, výsledky kontrolních prohlídek stavby atd. 

 

C – Vedení stavebního deníku 

••••    Začíná se vést od data předání staveniště až po den dokončení stavby, případně po 

odstranění vad a nedodělků 

••••    Musí být na staveništi kdykoliv přístupný a k dispozici 

••••    Nesmí mít vynechaná místa, stránky jsou očíslované, v originále a 2 kopiích 

••••    Záznamy se zapisují vždy v den provádění prací 

••••    V případě toho, že všechny osoby jsou vlastníky elektronického podpisu je možné 

stavební deník vést elektronickou formou.  

                

 

 

3.2. Zákon č. 309/2006 Sb.  

 

     Obsahem zákona č. 309/2006 Sb. je zejména úprava požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovně právních vztazích a při činnostech nebo poskytování služeb mimo ně.   

 

3.2.1. Povinnosti a oprávnění zadavatele stavby 

      K úkolům zadavatele stavby, které určuje zákon č. 309/2006 Sb., lze zařadit především tyto:  

••••    Určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jak při přípravě 

díla, tak i při jeho realizaci.  

••••    Vymezení pravidel vzájemné spolupráce více koordinátorů, pokud to složitost a náročnost 

stavby požaduje. 

••••    Povinnost předat koordinátorovi stavby veškeré informace a podklady pro jeho činnost na 

stavbě a zavázat zhotovitele stavby ke spolupráci s koordinátorem po celou dobu přípravy a 

realizace stavby. 
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••••    Povinnost doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 

dnů před předáním staveniště zhotoviteli, s náležitostmi dle prováděcího právního předpisu, 

a nahlásit každou podstatnou změnu v průběhu stavby aktualizací údajů.  

••••    Pokud budou vykonávány na stavbě práce nebo činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví musí zadavatel zajistit zpracování plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

3.2.2. Osnova plánu BOZP na staveništi 

   

     Obsah plánu BOZP na staveništi není určen žádným předpisem. Vychází se z dlouhodobé 

praxe a já si zde dovoluji uvést svůj návrh struktury plánu BOZP, který se skládá z těchto 

kapitol:  

 

1. Údaje o území stavby 

a) Stanovení rizik vyskytujících se v obvodu staveniště 

b) Určení opatření k zamezení působení rizik 

    Mezi rizika, která narušují bezpečnost při výstavbě a vyskytují se na obvodu staveniště patří 

vstup nepovolaných osob, a organizace jejich pohybu v okolí staveniště. Celý areál staveniště 

musí být oplocen do výšky, která snižuje možnost vstupu na staveniště (cca 1,8 m) a na každém 

vstupu musí být umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. 

V případě změny organizace dopravy je třeba provést označení dopravními značkami, které 

upozorňují chodce na případné změny např. přejití na protější chodník a zároveň by měla být 

náhradní komunikace osvětlena.  

Mezi další rizika patří křižování stavby s trasami technické infrastruktury, a proto je třeba před 

započetím prací provést vytýčení všech tras technické infrastruktury, zejména energetických a 

komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě.  

 

2. Přehled jednotlivých prací během výstavby (např.) 

a) Zemní práce  

- způsob provedení  

- ochranná opatření týkající se osob vyskytujících se na stavbě 

- termíny realizace, odpovědná osoba 
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     Zemní práce bývají řešeny v technické zprávě a výkresech základů.  Z hlediska bezpečnosti 

práce je zhotovitel povinen: 

 

••••    Před zahájením zemních prací určit rozmístění stavebních výkopů a jam, jejich 

rozměry, určit způsob těžení zeminy a zajištění stěn výkopů pažením a provést  v  

terénu vyznačení tras infrastruktury  na staveništi, zejména podzemních vedení, a to 

před zahájením zemních prací, která provádějí pověření pracovníci jednotlivých 

správců sítí. 

••••    Fyzické osoby provádějící zemní práce a obsluha strojů musí být prokazatelně 

seznámena („Protokol o zaškolení“) s druhem vedení technického vybavení, trasou a 

hloubkou jejího uložení a před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po 

přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo jím pověřená osoba  

současný stav stěn výkopu, pažení a přístupy do něj.  

••••    Výkopové práce nesmí ohrozit stabilitu a statiku jiných staveb a pokud dojde k jejich 

porušení, pak musí být zhotovitelem ihned přijata opatření k zajištění jejich stability. 

••••    Pokud se ve výkopu nebude pracovat je třeba provést jeho ohrazení zábradlím vysokým 

1,1 m, bez ohledu na jeho hloubku. Pokud je zemina z výkopu v sypkém stavu uložená 

do výše 0,9 m, není potřeba provádět ohrazení výkopu. Do výkopů musí být zřízen 

bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků,  přesahující výkop o 1 m a okraje výkopu 

nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu a po dobu přerušení 

výkopových prací nutno zajistit, aby výkopy byly zajištěny proti pádu fyzických osob 

zábradlím a bezpečnostní značkou. 

••••    Při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací nebo při přepravě 

materiálu do výkopu  a z výkopu se nesmí nikdo zdržovat v ohroženém prostoru a do 

strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud není zajištěna 

bezpečnost osob ve výkopu. 

 

••••    Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností. Je-li stroj vybaven stabilizátory, musí být v pracovní poloze nastaveny 

v souladu s návodem k používání a zajištěn proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
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••••    Stroj by měl pojíždět v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby s ohledem na 

únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení a při jízdě ze svahů nebo při práci na svahu 

obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému 

posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 

 

••••    Při jízdě stroje s naloženým materiálem musí být stroj zajištěn v přepravní poloze tak, 

aby nedošlo ke ztrátě stability. Nakládání materiálu na dopravní prostředek je třeba 

provádět tak, abychom nenaráželi do dopravního prostředku.  

 

••••    Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 

zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané  přepravní poloze a 

zajištěno v souladu s návodem k používání a při ručním provádění výkopových prací 

musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

 

b) Bednění 

     Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé a musí být v každém stadiu montáže i 

demontáže zajištěna proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se 

postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce. 

 

c) Betonáž 

     Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části řádně 

prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a 

její kontrole se provede písemný záznam ve stavebním deníku. Při přečerpávání betonové 

směsi do přepravníků nebo zásobníku a při jejím ukládáním do konstrukce je nutné pracovat 

z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob 

proti pádu. 

d) Zdění 

e) Montážní práce 

f) Úpravy povrchů  

g) Bourací práce  

    Pokud se nejedná o novostavbu pak se provádějí ve většině případů bourací práce a je při 

nich nutné dodržet zejména provedení bouracích prací podle zpracovaného technologického 

postupu, prokazatelně provést proškolení všech zaměstnanců provádějících bourací práce, 
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především jejich seznámení s technologickým postupem. Pokud je potřeba provádět bourací 

práce na dvou místech najednou pověří zhotovitel fyzickou osobu na pracovišti stálým 

dozorem.  

     Před zahájením bouracích prací musí být vymezen ohrožený prostor a zajištěn proti vniknutí 

nepovolaných osob (ohrazením, střežením, případně vyloučením provozu) a musí být zajištěno 

odpojení vnitřních rozvodů v bourané stavbě a zajištěno jejich nepoužívání 

    Bourací práce mohou být zahájeny jen na základě vydaného písemného příkazu osobou 

určenou zhotovitelem a musí být zhotovitelem zajištěno statické zajištění sousedních staveb 

(dle technologického postupu). 

     Pokud je v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací část stavby nadále užívána, musí 

být  řešeno v technologickém postupu bezpečnostní zajištění pracovišť s ohledem    na osoby, 

které stavbu užívají. 

     Pokud budou při bouracích pracích zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, 

budou skutečnosti neprodleně zapracovány do technologického postupu tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost provádění prací a jestliže není zajištěna stabilita částí bourané konstrukce, které 

nebyly dosud strženy, musí být bourací práce přerušeny. To platí i v případě zhoršení 

povětrnostní situace. Nebude-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, je 

nutné provádět bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce. 

      Při práci s pneumatickým mechanickým nářadím je nutné používat ochranné pomůcky 

(chrániče sluchu,  ochranné brýle nebo štít). Při ručním bourání smí být konstrukční prvky 

odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy a ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou 

konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad ní odstraněny, nosné prvky odkryty a ze 

stropu je odklizen vybouraný materiál. Při ručním bourání smí být konstrukční prvky 

odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně 

odstraňovat a prašnost při bouracích pracích je třeba řešit zkrápěním. 

 

 

3. Koordinační opatření při pracích současně prováděných 

a) Způsob provedení  

b) Ochranná opatření týkající se osob vyskytujících se na stavbě 

c) Termíny realizace 

d) Odpovědná osoba 
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4. Ochranná zařízení pro společné užití (lešení, výtahy, ochranné sítě atd.) 

a) Stanovit odpovědnost  za provoz a za užívání 

b) Vymezit rizika 

c) Způsob jejich vzájemného užívání 

 

5. Opatření ke snížení ohrožení života a zdraví 

a) Vymezení komunikací (pro pěší, pro dopravu) a jejich provedení 

b) Osvětlení pracovišť 

c) Mikroklimatické podmínky 

d) Zásobování vodou a stravování 

e) Prostory pro osobní potřebu a hygienu (šatny, toalety, sušárny, 

svačinárna...) 

f) Únikové cesty a východy 

g) Poskytování první pomoci (vybavení, přivolání …) 

h) Odpovědné osoby za zřízení a udržování 

i) Termíny realizace  

 

Z hlediska opatření ke snížení ohrožení života a zdraví na staveništi je provozovatel 

povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby 

pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska  bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci 

odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby: 

 

••••    prostory  určené  pro  práci,  chodby,  schodiště  a  jiné komunikace měly stanovené 

rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané, 

••••    pracoviště  byla  osvětlena,  pokud  možno  denním světlem, měla stanovené 

mikroklimatické podmínky, zejména  pokud  jde  o objem vzduchu, větrání, vlhkost, 

teplotu a zásobování vodou, 

••••    prostory   pro   osobní  hygienu,  převlékání,  odkládání  osobních  věcí,    odpočinek  a  

stravování  zaměstnanců  měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, 

••••    únikové  cesty,  východy  a  dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly 

stále volné, 

••••    v  prostorech  byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění, 
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••••    pracoviště  byla  vybavena  v  rozsahu  dohodnutém  s příslušným zařízením závodní 

preventivní péče prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro 

přivolání zdravotnické záchranné služby. 

 

Pracoviště musí být taktéž po celou dobu provozu udržována potřebnými technickými a 

organizačními  opatřeními,  splňujícími  požadavky  nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve stavu, který neohrožuje 

bezpečnost a zdraví osob. Provozovatel je povinen k zajištění bezpečného provozu a používání 

technického vybavení stanovit  termíny,  lhůty  a  rozsah  kontrol,  zkoušek, revizí, termínů 

údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště s ohledem na jejich provedení, 

doporučení výrobce a způsob používání. 

Navržená stavba bude splňovat obecné technické požadavky zabezpečující užívání 

staveb  osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

            Provozovatel je povinen si zpracovat interní předpis řešící zimní údržbu „zpevněných 

ploch“ tak, aby nebyly ohroženy dotčené osoby a okolí. 

Objekty musí být vybaveny dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled 

a umístění značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů, bezpečnostními značkami. 

Jedná se zejména o: 

 

••••    Vyznačení únikových cest a únikových východů. Tyto značky musí být  i  při  

přerušení  dodávky  energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně 

nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Úniková  cesta  musí být vybavena 

bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a 

v rozsahu  nezbytném  pro  usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se 

umisťuje  zejména  tam,  kde  se  mění  směr  úniku,  kde  dochází  ke křížení 

komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. 

••••    Označení elektrických zařízení. Elektrické zařízení musí být označeno „Pozor 

elektrické zařízení“ a „Nehas vodou ani pěnovými prostředky“. 

••••    Označení hlavního uzávěru vody a plynu. 

••••    Označení výtahu. Evakuační  výtah  musí  být  označen bezpečnostním značením 

"Evakuační výtah",  a  to  v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. Výtah, 
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který neslouží  k  evakuaci,  musí být obdobně označen bezpečnostním značením 

"Tento výtah neslouží k evakuaci osob". 

••••    Označení vzduchotechniky. Na potrubí vzduchotechnického zařízení  musí být  

viditelně  vyznačen  směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. 

 

 

6. Podmíněné ochranné pracovní prostředky 

a) Druh a jejich použití 

b) Osobní OOP 

     Osobní ochranné pracovní prostředky je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci při 

pracovním procesu, protože musí být zajištěna ochrana pracovníka před řadou rizik, mezi které 

bychom mohli zařadit:  

 

Fyzikální rizika – vliv hluku a vibrací atd. 

Chemická rizika – působení karcinogenů, radioaktivity atd. 

Biologické činitele – např. bakterie, viry, plísně 

Vliv prachu 

Psychická, zraková a fyzická zátěž 

Nepříznivé mikroklimatické podmínky – extrémní chlad, teplo a vlhkost 

 

     Působení některých rizik se nelze vyhnout, ani je nelze zcela vyloučit, a proto  je 

zaměstnavatel povinen omezit jejich působení zejména úpravou pracovních podmínek, dobou 

výkonu práce, poskytování ochranných nápojů a nebo vhodných ochranných pracovních 

prostředků.  V některých případech může oděv a obuv v pracovním procesu podléhat 

mimořádnému opotřebení a proto je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci také oděv 

a obuv, při mimořádném znečištění kůže, také mycí, čistící a desinfekční prostředky.  Tyto 

prostředky musí být poskytovány bezplatně a v žádném případě nesmí být ze strany 

zaměstnavatele nahrazeny finančním plněním. Zároveň je jeho povinností udržovat je 

v použitelném stavu a provádět kontrolu nad jejich používáním.  
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c) Kolektivní OOP 

Mezi kolektivní ochranné pracovní prostředky řadíme zábradlí, sítě proti pádu osob, záchytné 

sítě, které slouží pro zastavení pádu osob i předmětů, tj. k ochraně osob i pracovníků před 

padajícími předměty a nečistotami apod.  

 

7. Kontroly pracovišť 

a) Četnost 

b) Odpovědnost 

c) Oprávnění 

     Frekvence kontrol na staveništi se stanovuje na základě složitosti stavby a ostatních vlivů. 

Dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nám na staveništi provádí jednak 

osoby odborně způsobilé v prevenci rizik jednotlivých zhotovitelů stavebního díla  a jednak 

koordinátor BOZP na stavbě.  

     Vstup těchto osob na staveniště je pouze se souhlasem odpovědného zaměstnance 

zhotovitele, pro kterého danou činnost určená osoba vykonává. 

     Zápis z kontroly se provádí do stavebního deníku osobou, která kontrolu provedla za účasti 

vedoucího zaměstnance zhotovitele. Případné neshody jsou v dnešní době zasílány 

elektronickou formou těm subjektům, kterých se zjištěné neshody týkají a zadavateli stavby.   

K tomu je povinen každý zhotovitel předat stavbyvedoucímu kontaktní údaje pro zasílání 

zprávy elektronickou formou. 

     Stavbyvedoucí a vedoucí zaměstnanci zhotovitelů stavby jsou povinni každý den provádět  

kontroly dodržování bezpečnostních předpisů na jimi řízených pracovištích a u svých 

podřízených zaměstnanců. Do stavebního deníku provádí zápisy v případě zjištění porušení 

předpisů a dále v těch případech, kdy je kontrola pracoviště nebo zařízení stanovena jiným 

právním nebo technickým předpisem např. přejímka lešení, pravidelná kontrola lešení, kontrola 

stavebního výtahu atd. 

 

8. Předávání vzájemných informací a pracovišť  

a) seznam účastníků kontrolních dnů 

b) způsoby a lhůty předávání vzájemných informací 

c) způsoby předávání pracovišť 
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     Kontrolní dny jsou organizovány ze strany zadavatele stavby (pokud není na začátku 

výstavby dohodnuto jinak), který stanoví termíny kontrolních dnů. Ve většině případů se hlavní 

kontrolní dny svolávají 1x týdně, a ostatní se provádějí dle situace po domluvě.   

      Kontrolních dnů se zúčastňují: 

••••    investor, technický dozor investora 

••••    stavební dozor, stavbyvedoucí 

••••    koordinátor BOZP na staveništi a projektant 

   

       Z kontrolních dnů jsou prováděny zápisy, které jsou dány k dispozici všem zúčastněným 

osobám v písemné nebo elektronické formě. 

 

     Vzorově  vypracovaný plán BOZP pro stavbu „Obvodní oddělení Policie ČR Orlová“ je uveden 

jako příloha č. 1 a „E – Zásady organizace výstavby“ jsou uvedeny na obrázku č. 1 a na obrázku 

č.2.  

 

      E - Zásady organizace výstavby je jedna z částí projektové dokumentace, kterou je nutno dodat, 

při ohlášení stavby nebo podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavebním úřadě.           

    Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A – F, které jsou rozčleněny na jednotlivé 

podkapitoly. Rozsah každé z částí A – F musí plně odpovídat druhu a významu stavby, jejímu 

umístění, účelu využití, stavebně technickému řešení a době trvání výstavby.   

           

            Část E - Zásady organizace výstavby jsou rozděleny na dvě části: 

 

••••    textová část – technická zpráva 

••••    grafická část – výkresová část 

 

     Technická zpráva by měla obsahovat údaje, které jsou potřebné k zajištění samotného 

staveniště, návaznosti jednotlivých pracovních činností a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na 

stavbě apod.  
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      Technická zpráva má tyto podkapitoly [4]: 

1) Stanovení příjezdu a přístupu na staveniště, určení oblasti pro umístění trvalé deponie a 

mezideponie a uvedení základních údajů o rozsahu a stavu staveniště, požadavek oplocení 

staveniště a jeho nevyhnutelné úpravy. 

2) Popis významných sítí infrastruktury, požadavek na provedení jejich přeložek nebo 

uvažovaných přípojek. 

3) Provedení staveništní elektro-přípojky, staveništní přípojka ke zdroji vody, odvodnění 

staveniště atd. 

4) Zajištění prostoru staveniště před vniknutím nepovolaných osob, zejména označení všech 

vstupů na staveniště bezpečnostní značkou „Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 

osobám“, označení všech vjezdů na staveniště dopravními značkami a bezpečnostní 

značkou „Zákaz vjezdu nepovolaných fyzických osob“, včetně označení všech 

přístupových komunikací a úpravy komunikací a přístupu pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

5) Staveniště musí být uspořádáno tak, aby byly splněny požadavky z hlediska ochrany 

veřejných zájmů a to především zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny.  

V případě archeologického nálezu mohou být stavební práce přerušeny nebo dokonce 

zastaveny.  

6) Návrh řešení zařízení staveniště, jehož rozsah se zpravidla stanovuje ve stavebním povolení 

a plocha může zasahovat v nezbytném rozsahu také na část jiných pozemků, které nesmí 

nadměrně obtěžovat okolí staveniště a musí se dbát na veřejný pořádek. Definice  

případného užívání veřejných a jiných ploch obstará a poplatky za ně nese stavebník (forma 

záboru). Zařízení staveniště je pořizováno s vědomím, že je pouze dočasného charakteru a 

po ukončení stavby bude odstraněno. K zařízení staveniště se řadí skladovací plochy,  

mobilní oplocení, výtahy, mobilní buňky, mobilní hygienické zařízení apod.  

7) Popis staveb zařízení staveniště, u kterých je potřeba ohlášení stavby. Dle stavebního 

zákona „budovy o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 

které neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení 

zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů nevyžadují  stavební povolení 

ani ohlášení stavebnímu úřadu, jak je uvedeno v § 103 odst. 1 písm.a), a nebo u staveb 

zařízení staveniště neuvedených v § 103 odst. 1 písm. a) je potřeba podat stavebnímu úřadu 
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ohlášení jednoduché stavby, jak je uvedeno v § 104 odst.  2 písm. g).    

8) Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění stavby je třeba vypracovat „Plán 

BOZP“, který je vypracován jako vzor a uveden jako příloha č. 1.  

9) Stanovení podmínek ochrany životního prostředí při výstavbě, kde patří:  

••••    Ochrana zeleně a půdy 

••••    Ochrana spodních vod a vodotečí 

••••    Ochrana proti hluku a otřesům 

••••    Ochrana ovzduší 

••••    Likvidace odpadů a minimalizace jejich tvorby 

••••    Recyklace stavebního odpadu – možnost použití recyklovaných materiálů 

••••    Recyklace stavebního odpadu – výroba stavebních recyklátů 

10)   Poskytnutí přehledu rozhodujících dílčích termínů a orientačních lhůt výstavby, které se 

odvozují od termínu ukončení jednotlivých etap výstavby, a to: 

••••    Provedení zemních prací (sejmutí ornice, příprava pro základy) 

••••    Provedení základových konstrukcí , položení přípojek médií 

••••    Provedení hrubé stavby (svislé a vodorovné nosné konstrukce, střecha) 

••••    Osazení výplní otvorů (okna, dveře) 

••••    Provedení rozvodů kanalizace, elektro, vzduchotechniky, slaboproudu, plynu, vody a 

ústředního topení  

••••    Provedení úprav povrchů vnějších a vnitřních omítek, položení podlah, provedení 

obkladů v hygienických místnostech 

••••    Kompletační práce uvnitř budovy (elektro, zdravotechnika, technologie) 

••••    Terénní úpravy 

 

     Jednotlivé termíny jsou důležité i pro provádění kontrolních prohlídek stavby, které provádí 

ze zákona stavební úřad na základě seznamu kontrolních prohlídek, který je stavebníkem dodán 

stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání stavebního povolení a je jeho součástí. 
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      Výkresová část se skládá [4]: 

1) Z celkové situace stavby, kde je zakreslena hranice staveniště, oplocení staveniště, místo pro 

skladování mezideponie ornice, úprava dopravy a zakreslení okolních ulic a sousedních 

objektů, jak je vyobrazeno na obrázku č. 1 (dále jen „obr. č. 1“). 

2) Z údajů, které nám udávají napojení na vodovodní řad, napojení na NN distribuční soustavu, 

napojení na jednotnou kanalizaci a brány pro vjezd na stavbu, viz. obr. č.1.  

 

 

 

Obr. č. 2 – Legenda výkresové části – Zásady organizace výstavby 

 

 

     Výkresovou část tvoří kromě grafického zpracování poměrů na staveništi také legenda,  jejíž 

možný příklad je uveden na obrázku č. 2.  
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Obr. č. 1 – E – Zásady organizace výstavby 
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3.2.3. Povinnosti a oprávnění zhotovitele stavby 

     Zhotovitel stavby má dle zákona č. 309/2006 Sb. tyto povinnosti: 

••••    Informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 

postupech, které zvolil, nejpozději však 8 dnů před zahájením prací na stavbě. 

••••    Spolupracovat po celou dobu výstavby s koordinátorem, a to především v poskytování 

včasných informací zásadních pro vypracování plánu BOZP a jeho změn, řídit se pokyny a 

podněty koordinátora.  

••••    Účastnit se zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi, kontrolních dnů a 

postupovat dle dohodnutých pravidel, ve stanovených lhůtách.  

 

3.2.4. Povinnosti a oprávnění koordinátora BOZP 

     Ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. nám určuje způsob a podmínky zřizování koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor).   

     Koordinátora je třeba ustanovit pokud bude splněna jedna z uvedených podmínek, a to:   

••••    V případě, že budou na stavbě působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. 

••••    Jestliže doba realizace stavby přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 

osobu. 

••••    Pokud předpokládaná doba stavebních prací bude delší než 30 pracovních dnů a na 

uvedených stavebních pracích bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu 

delší než 1 pracovní den.   

 

     U staveb, které nevyžadují vydání stavebního povolení ani ohlášení, u těch, které provádí 

stavebník svépomocí a u nichž nevzniká výše uvedená povinnost pro zřízení koordinátora, se 

koordinátor neurčuje.   

     Koordinátorem může být osoba odborně způsobilá, která splňuje podmínky nařízení vlády 

č.592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (zkouška 

z odborné způsobilosti, dosažené vzdělání, praxe). 
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     V době přípravy stavby je koordinátor povinen dodržet: 

••••    Předání všech právních předpisů a informací o rizicích vztahujících se ke stavbě zadavateli 

v dostatečném předstihu.  

••••    Předání všech dalších informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu 

známy projektantovi nebo zhotoviteli stavby.  

••••    Provádění činností stanovených zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

 

V průběhu realizace stavby je potřeba ze strany koordinátora dodržet: 

••••    Podávání včasných informací o zdravotních a bezpečnostních rizicích, vzniklých na 

staveništi v průběhu výstavby všem dotčeným zhotovitelům stavby. 

••••    Včasné upozornění zhotovitele stavby na nedostatky při uplatňování požadavků BOZP. 

••••    Oznámení zadavateli, včas a bez odkladu, případné neplnění navržených opatření 

směřujících ke zjednání nápravy, ze strany zhotovitele.  

••••    Provádění činností stanovených dalšími prováděcími předpisy. 

  

 

3.3. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

 

Úkolem nařízení vlády č. 591/2006 Sb. je podrobnější rozpracování předpisů Evropského 

společenství, které se týkají minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, obsahovou stránkou oznámení o zahájení prací, činností koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci přípravy a realizace stavby a prací a činností 

vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.    

 

3.3.1. Povinnosti koordinátora při přípravě stavby 

Koordinátor by měl během přípravy stavby především:  

••••    Podávat ekonomicky přiměřené a vhodné podněty a doporučení technických řešení nebo 

organizačních opatření, týkajících se podmínek výkonu práce a pracovního prostředí při 

výstavbě. 
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••••    Poskytovat odborné konzultace a doporučení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

••••    Zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval údaje, informace a postupy potřebné při realizaci 

stavby. 

••••    Zajištění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích. 

 

3.3.2. Povinnosti koordinátora při realizaci stavby 

Mezi povinnosti koordinátora vyplývající z činností při realizaci stavby, s cílem zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří:  

 

••••    Koordinace spolupráce jednotlivých zhotovitelů nebo osob jimi pověřených. 

••••    Doporučení technických řešení, opatření, pracovních a technologických postupů, s ohledem 

na časovou a věcnou vazbu. 

••••    Spolupráce při určení doby potřebné k bezpečnému provádění jednotlivých prací. 

••••    Sledování provádění prací na staveništi, s cílem upozornit na zjištěné nedostatky a 

požadovat včasné zjednání nápravy.  

••••    Kontrola zabezpečení staveniště (oplocení, vstup, vjezd) z důvodu zamezení vstupu 

nepovolaným osobám. 

••••    Spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP nebo technickým dozorem investora.  

••••    Účast na kontrolních prohlídkách stavby. 

••••    Předkládá termíny kontrolních dnů, které se konají za účelem dodržování plánu za 

přítomnosti zhotovitelů, popř. osob jimi pověřených. 

••••    Průběžná kontrola o dodržování plánu a projednávání opatření a termínů k nápravě 

zjištěných nedostatků. 

••••    Provádění zápisů o zjištěných nedostatcích, na něž byl zhotovitel prokazatelně upozorněn, a 

údaje o tom, zda byly odstraněny.  
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3.3.3. Oznámení o zahájení prací 

Oznámení o zahájení prací při realizaci stavby by mělo doručeno příslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, a mělo by obsahovat 

tyto údaje [3]: 

 

••••    Datum odeslání oznámení 

••••    Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně 

místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 

••••    Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 

••••    Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností dle přílohy č. 5 k tomuto 

nařízení pokud mají být na stavbě prováděny. 

••••    Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně 

místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení 

provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor. 

••••    Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, případně 

místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 

••••    Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, případně 

místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 

••••    Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 

••••    Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 

••••    Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 

••••    Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 

••••    Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat 

jeho jménem.  
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3.4.  Vyhláška č. 499/2006 Sb. 

 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, stanoví rozsah a obsah projektových 

dokumentací v jednotlivých stupních výstavby, které lze rozdělit takto:  

••••    Projektová dokumentace pro stavební řízení  

••••    Dokumentace pro provádění stavby (Realizační projektová dokumentace)  

••••    Dokumentace skutečného provedení stavby (po skončení výstavby) 

••••    Dokumentace bouracích prací 

 

 

••••    Projektová dokumentace pro stavební řízení 

V tabulce č. 1 poskytuji jednoduchý přehled, těch částí projektové dokumentace pro stavební 

řízení, kde se setkáváme s řešením nebo podmínkami pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci.  

 

 

••••    Projektová dokumentace pro provádění stavby  

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé 

stavební objekty, případně provozní soubory, pokud se ve stavbě vyskytují a vychází 

z projektové dokumentace pro stavební řízení. Zpracovávají se pouze ty části realizační 

projektové dokumentace, které nejsou shodné s projektovou dokumentací pro stavební řízení.  

 

 

••••    Dokumentace bouracích prací  

 

Přehled částí dokumentace bouracích prací, které se zabývají bezpečností a ochranou zdraví na 

staveništi uvádím v tabulce č. 2.  
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Tabulka č. 1 – Projektová dokumentace pro stavební řízení  

 

Část projektové dokumentace Bod PD Písmeno – popis * 

B – Souhrnná technická zpráva 1.Urbanistické, architektonické a 
stavebně technické řešení 

písm. l) – způsob zajištění ochrany zdraví a 
bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 
v části F 

B – Souhrnná technická zpráva 4. Hygiena, ochrana zdraví a 
životního prostředí 

 

B – Souhrnná technická zpráva 5. Bezpečnost při užívání  

E – Zásady organizace výstavby 1. Technická zpráva písm. h) – stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

F – dokumentace stavby  1.2.Stavebně konstrukční část 
1.2.1. Technická zpráva 

písm. f) – zásady pro provádění bouracích a 
podchycovacích pracích a zpevňovacích 
konstrukcí či postupů 

F – dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb 
1.4.1. Technická zpráva 

písm. b) – požadavky na zajištění bezpečnosti 
práce v kotelnách a předávacích stanicích 

F – dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb 
1.4.1. Technická zpráva 

písm. d) – zajištění bezpečnosti při realizaci a 
následném provozu vzduchotechniky 

F – dokumentace stavby 2. Inženýrské objekty 
2.1. Technická zpráva 

písm. i) – důsledky na životní prostředí a 
bezpečnost práce 

*) Písmeno je uváděno jen v případě podrobného rozpracování jednotlivých bodů projektové dokumentace 
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Tabulka č. 2 – Dokumentace bouracích prací 

 

Část projektové dokumentace Bod PD Písmeno – popis * 

B – Souhrnná technická zpráva  d) ochranná a bezpečnostní pásma 

E – Zásady organizace bouracích 
prací 

 d) opatření z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví osob 

E – Zásady organizace bouracích 
prací 

 e) stanovení podmínek pro provádění 
prací z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

E – Zásady organizace bouracích 
prací 

 f) způsob ochrany a vymezení 
ohroženého prostoru 

E – Zásady organizace bouracích 
prací 

 h) orientační lhůty bouracích prací a 
přehled rozhodujících dílčích termínů 

F – Dokumentace odstraňovaných 
staveb 

2. Technologie bouracích 
prací 
2.1. Technická zpráva 

písm. e) technologický postup 
bouracích prací, které by mohly mít 
vliv na stabilitu vlastní konstrukce, 
resp. konstrukce sousedních staveb 

F – Dokumentace odstraňovaných 
staveb 

2. Technologie bouracích 
prací 
2.1. Technická zpráva 

písm. f) návrh postupu bouracích prací 
a vymezení ohroženého prostoru 

F – Dokumentace odstraňovaných 
staveb 

2. Technologie bouracích 
prací 
2.1. Technická zpráva 

písm. h) zásady pro provádění 
bouracích a podchycovacích prací a 
zpevňovacích konstrukcí či postupů 

F – Dokumentace odstraňovaných 
staveb 

2. Technologie bouracích 
prací 
2.1. Technická zpráva 

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

*) Písmeno je uváděno jen v případě podrobného rozpracování jednotlivých bodů projektové dokumentace 
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4. Vztah zadavatele stavby a koordinátora BOZP na stavbě 

 

     Z výše uvedených zákonů a předpisů vyplývá, že k úspěšnému provádění staveb je potřebná 

především úzká spolupráce zadavatele stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). 

     Jedním z prvotních úkolů zadavatele je určení koordinátora. Počet koordinátorů vyplývá ze 

složitosti stavby a nesmí jím být osoba, která by se shodovala s osobou vykonávající odborné 

vedení stavby. 

     Zadavatel je taktéž povinen stanovit pravidla vzájemné spolupráce mezi koordinátory, 

technickými dozory zhotovitele, technickým dozorem investora a dalšími. Zároveň má za 

povinnost předat koordinátorovi veškeré podklady a informace o stavbě, které jsou zásadní a 

důležité pro činnost koordinátora.  

     Mezi další povinnosti zadavatele stavby patří zajištění zpracování plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, který je spolu s oznámením o zahájení prací a štítkem stavba povolena 

vyvěšen na stavbě, na viditelném místě.  

     Se součinností koordinátora se počítá ve dvou fázích výstavby, jednak při přípravě stavby a 

jednak při její realizaci.  Činnost koordinátora může být v obou fázích prováděna stejnou 

osobou. V praxi většinou není tato možnost využita tzn., že v každé z fází výstavby působí jiný 

koordinátor.  V první fázi, tj .ve fázi přípravy stavby je koordinátor povinen předat zadavateli 

stavby přehled právních předpisů a rizik souvisejících s prací na stavbě, poskytovat odborné 

konzultace a doporučení při provádění projektové dokumentace. Při realizaci stavby je 

koordinátor povinen podávat včasné informace o rizicích vzniklých po dobu výstavby, musí 

navrhovat  řešení vzniklých problémů a kontrolovat dodržování jejich plnění. Koordinátor musí 

vždy zachovávat mlčenlivost.  

     Na začátku výstavby si musí zadavatel stavby a koordinátor spolu s ostatními subjekty na 

stavbě určit plán termínů kontrolních dnů, na kterém se mimo jiné řeší i nedostatky a skutečnosti 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Veškeré nedostatky je 

koordinátor povinen zaznamenat do stavebního deníku, který je k dispozici na staveništi.  
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5. Návrh směrnice upravující vzájemné vztahy subjektů na stavbě 

 

     Při navrhování směrnice, která upravuje vzájemné vztahy subjektů na staveništi bychom se 

mohli držet této osnovy:   

  

Čl.I. – Úvodní ustanovení  

••••    Účel směrnice: 

V článku I. bychom uvedli základní údaje o směrnici, týkaly by se účelu této směrnice, který je 

v našem případě zavádění opatření upravující vzájemné vztahy subjektů na stavbě (stavebníka, 

zhotovitele, koordinátora apod.)  

Vyjmenovali bychom obecné zásady, které se týkají spolupráce subjektů na stavbě, a to 

především povinností a oprávnění jednotlivých subjektů mezi sebou. Zároveň bychom upozornili  

na skutečnost, že touto směrnicí nebudou dotčeny současné nebo budoucí předpisy, týkající se 

výše uvedené spolupráce.  

••••    Oblast působnosti  

Tato směrnice se vztahuje na všechny činnosti veřejného i soukromého sektoru, zejména 

činností ve stavebnictví.  

Zároveň můžeme uvést i oblasti, na které se tato směrnice nevztahuje.   

 

••••    Definice 

„Zhotovitel“ je právnická nebo fyzická osoba, která v rozsahu své podnikatelské činnosti 

vykonává na staveništi příslušné práce (stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací 

práce). 

„Podzhotovitel“ (subdodavatel) je zhotovitel k provedení stavebních, montážních, stavebně 

montážních nebo udržovacích prací na stavbě již tuto činnost realizujícím zhotovitelem. 

„Koordinátor BOZP“ je osoba odborně způsobilá, která má na starost zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na stavbě, který nemá pravomoc přikazovat jiným účastníkům 

výstavby, ale pouze podněcuje, doporučuje, poskytuje odborné konzultace, navrhuje a řeší, a 

nemůže se shodovat s osobou pověřenou odborným vedením stavby.  
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„Zadavatel“ je stavebník resp. investor, objednatel stavby, tedy fyzická nebo právnická osoba, 

pro kterou je stavba prováděna.  

„Staveniště“ je vymezené místo, sloužící dočasně zhotoviteli k realizaci stavby, její změně nebo 

k jejímu odstraňování. 

„Stavba“ je 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. 

 

••••    Odborná způsobilost  

Koordinátorem může být dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osoba odborné způsobilá, která složila zkoušku z odborné 

způsobilosti koordinátora BOZP, jejíž rozsah je stanoven v nařízení vlády č. 592/2006 Sb., 

v příloze č.2..  

K vykonání zkoušky může přistoupit osoba, která má kromě znalostí splněn také požadavek 

vzdělání, a to: úplné střední odborné, vyšší odborné  nebo vysokoškolské Bc., Mgr., a  podle 

dosaženého vzdělání splňuje také požadavek odborné praxe.  

Stavbyvedoucím je osoba oprávněná k odbornému vedení stavby ve smyslu § 160 odst. 1 

stavebního zákona, která má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve 

výstavbě.  

 

Čl. II.  -  Název směrnice, označení, datum  

V tomto článku bychom uvedli označení směrnice, které je dáno systémem značení v organizaci, 

která směrnici vydává a její název, např. „Směrnice upravující vzájemné vztahy mezi subjekty 

na stavbě“.  

             

Čl. III. -  Obecná ustanovení 

V tomto odstavci uvedeme zákony, právní předpisy a nařízení vlády ze kterých jsme vycházeli 

při tvorbě směrnice.  
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V našem případě by se jednalo především o zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

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

 

 

Čl. III. - Rozsah platnosti směrnice  

V této části je potřeba specifikovat oblast a subjekty, kterých se tato směrnice týká, to znamená, 

že směrnice v našem případě upravuje vzájemné vztahy mezi zadavatelem (stavebníkem, 

investorem), zhotovitelem a koordinátorem BOZP na stavbě „Obvodního oddělení Policie ČR 

Orlová – nová výstavba“.  

 

Čl. IV. – Povinnosti zadavatele stavby (tj. stavebníka, investora) 

V tomto článku jsou vyjmenovány povinnosti stavebníka, které jsou důležité pro úspěšnou 

realizaci stavby. 

Před započetím prací je v kompetenci stavebníka (investor, zadavatel) stanovení koordinátora 

BOZP pro přípravu i realizaci stavby. Koordinátora je třeba ustanovit pokud je na stavbě splněna 

podmínka působnosti zaměstnanců více než jednoho zhotovitele, pokud doba realizace stavby 

přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu a nebo pokud je předpokládaná 

doba stavebních prací delší než 30 pracovních dnů a bude zde současně pracovat více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. Pokud se jedná o stavbu, kde je potřeba 

koordinátorů více, pak stavebník určí pravidla jejich vzájemné spolupráce. V případě vykonávání 

činností, které vyžadují zvýšenou fyzickou námahu nebo ohrožení života, či poškození zdraví 

musí stavebník zajistit zpracování „Plánu BOZP na staveništi“.  

Další z povinností stavebníka před zahájením výstavby, je oznámit stavebnímu úřadu termín 

zahájení stavby a umístit na dobře viditelném místě štítek „Stavba povolena“. K další 

z ohlašovacích povinností stavebníka patří oznámení o zahájení prací, které je třeba doručit 

oblastnímu inspektorátu práce nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli (náležitosti 

oznámení jsou uvedeny v prováděcím předpisu).  

Povinností stavebníka je taktéž předání veškerých informací a podkladů pro činnost koordinátora 

a povinnost spolupracovat s koordinátorem po celou dobu výstavby.  

Ve vztahu ke stavebnímu úřadu má stavebník kromě ohlašovací povinnosti o zahájení stavby 
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také povinnost zajistit na stavbě ověřenou projektovou dokumentaci a veškeré doklady, které 

souvisejí se stavbou. Dále musí průběžně ohlašovat stavebnímu úřadu ukončení jednotlivých etap 

výstavby z důvodu konání kontrolních podmínek.   

Při provádění stavby má stavebník dohlížet na dodržování podmínek souvisejících s ochranou 

života osob a zvířat, ochranou životního prostředí a majetku. V případě zjištění závady, která by 

porušila výše uvedené podmínky, je třeba ihned kontaktovat stavební úřad.  

 

Čl. V. – Povinnosti zhotovitele  

K oznamovacím povinnostem zhotovitele patří informovat koordinátora BOZP o rizicích, které 

mohou vzniknout při práci na stavbě, při pracovních nebo technologických postupech, které 

zvolil, ale vždy nejpozději 8 dnů před zahájením prací na stavbě.  

Další z povinností zhotovitele je zabezpečení odborného vedení stavby stavbyvedoucím (dle § 

160 stavebního zákona) jehož úkolem je provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního 

úřadu.   

Povinností zhotovitele je úzká spolupráce s koordinátorem, především formou poskytování 

včasných informací zásadních pro vypracování plánu BOZP a jeho změn, dále spolupráce 

s technickým dozorem investora a autorským dozorem projektanta.  

Zhotovitel se musí pravidelně účastnit kontrolních dnů na staveništi, pomáhat při zpracování 

plánu BOZP a řádně vést stavební deník.   

 

Čl. VI. – Povinnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby 

Ve fázi přípravy stavby je koordinátor povinen předat v dostatečném předstihu všechny právní 

předpisy a informace o rizicích vztahujících se ke stavbě zadavateli.  

Koordinátor má poskytovat odbornou pomoc ve formě ekonomicky vhodných a přiměřených 

podnětů a doporučení, které se týkají podmínek výkonu práce a pracovního prostředí na stavbě a 

poskytovat odborná doporučení z hlediska bezpečnosti práce.  

Zároveň předat projektantovi nebo zhotoviteli stavby všechny další informace, které se týkají 

bezpečnostních a zdravotních rizik a provádět činnosti , které nám předepisuje nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Vypracování plánu BOZP se všemi náležitostmi potřebnými k realizaci stavby.  
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Čl. VII. – Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby 

 V průběhu výstavby je povinností koordinátora BOZP koordinovat spolupráci jednotlivých 

zhotovitelů, spolupracovat při řešení technických problémů, stanovení opatření v rámci 

pracovních a technologických postupů s ohledem na časovou a věcnou vazbu.  

Při zjištění nedostatků ihned požadovat včasné zjednání nápravy a provedení následné kontroly 

splnění nápravy.  

K dalším povinnostem v průběhu stavby patří kontrola zabezpečení staveniště před vstupem 

nepovolaných osob, zajištění vyhovujícího oplocení atd. 

V průběhu výstavby koordinátor předkládá termíny konání kontrolních prohlídek stavby za 

účelem kontroly dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů. 

Koordinátor má za povinnost zapisovat do stavebního deníku veškeré zjištěné nedostatky, které 

vznikly v průběhu stavby, v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví.   

 

Čl. VIII. – Ustanovení o vzájemné spolupráci 

Ve společném ustanovení směrnice by měly být zpracovány podmínky spolupráce stavebníka 

(zadavatel, investor), zhotovitele, technického dozoru zhotovitele, technického dozoru 

stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. 

Vzájemná spolupráce výše uvedených účastníků, se dá shrnout do těchto bodů: 

••••    Vymezení a dodržování pravidel vzájemné spolupráce všech účastníků výstavby, pokud 

to složitost a náročnost stavby požaduje. 

••••    Spolupráce při vypracování plánu BOZP, především poskytnutí všech skutečných údajů 

a informací potřebných pro jeho zpracování. 

••••    Zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník, plán BOZP, ověřená projektová 

dokumentace a doklady týkající se stavby. 

••••    V případě zjištění nedostatků na stavbě rychle a bezodkladně vyřešit jejich nápravu, 

společně navrhnout řešení problému a následně provést kontrolu navrženého řešení. 

••••    Společně provádět průběžnou kontrolu dodržování plánu výstavby a projednávat 

opatření k nápravě zjištěných nedostatků, vždy s určením termínu odstranění. 
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••••    Povinnost vést stavební deník se všemi náležitostmi a daty, zaznamenávat pravidelné 

denní záznamy a také záznamy, které nám specifikují jednotlivé skutečnosti.  

••••    Společně se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů, které se konají za 

účelem dodržování plánu za přítomnosti zhotovitelů, přičemž termín kontrolních dnů si 

mezi sebou subjekty zpravidla stanoví při předávce staveniště. 

 

Úspěchem spolupráce mezi subjekty na stavbě je důvěra mezi jednotlivci, řádné a včasné 

poskytování informací a údajů důležitých k práci na stavbě, ochota vzájemné spolupráce, snaha 

dodržet plán výstavby a plán BOZP a správná koordinace jednotlivých subjektů.   
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6. Závěr 

 
     Cílem této diplomové práce bylo vypracování přehledu základních požadavků na koordinátora 

BOZP uvedených v jednotlivých zákonech, vyhláškách a právních předpisech, zpracování těchto 

poznatků v návrhu směrnice pro spolupráci subjektů na stavbě a vypracování  „Plánu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi“. V rámci řešení zadaného tématu jsem měla možnost  

seznámit se s povinnostmi a právy subjektů, spolupracujících při výstavbě.  

       Z vypracovaného přehledu vyplývá, že každý ze subjektů pracujících na staveništi musí 

dodržovat celou řadu povinností, které by měly vést k citelnému snížení pracovní úrazovosti ve 

stavebnictví.  Zavedení funkce koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je 

pro některé ze subjektů stále ještě nové a poměrně nezažité, i když už je tato povinnost 

uzákoněna více než 4 roky.  

      Z možnosti sledování uplatnění těchto zákonů v praxi mohu říci, že k tomu, aby byla 

povinnost zavedení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi brána jako 

opatření chránící zájmy jak stavebníka, tak i jednotlivých pracovníků ve výstavbě bude potřeba, 

aby si uvědomili, že výše uvedené je ustanoveno především v jejich zájmu, a ne naopak. Ještě 

nyní je možné setkat se s tím, že subjekty pracující na stavbě berou koordinátora jako nutnost, 

která jim „nic zásadního nepřinese“.  

       Již nyní po několikaleté platnosti zákonů týkajících se bezpečnosti práce je však možné říci, 

že uvedená opatření opravdu vedou ke zvýšení  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale je 

třeba podotknout, že je potřeba pracovníky neustále upozorňovat na možná nebezpečí a 

kontrolovat dodržování předpisů z důvodu jejich časté nedbalosti a nepozornosti. Pracovník 

provádějící kontrolní činnost musí být důsledný, rozumět své práci a důkladně znát pracoviště, 

kde  každodenně uplatňuje nároky vyplývající ze zákona.    

      Je třeba zdůraznit, že je neustále co zlepšovat, co se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi a je především potřeba, abychom byli důslední při kontrole plnění povinností 

všech účastníků procesu výstavby.  
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ÚVOD 

     Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ( dále jen „Plán BOZP“): 

je dokument určující pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků 

při pracích na staveništi a určující pravidla pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby 

vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

 

     „Plán BOZP“ je zpracován na základě naplnění požadavků vyhlášky 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, neboť se jedná o: 

••••    práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m, 

••••    práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

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

 

     „Plán BOZP“ je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející se na realizaci 

stavby a všichni musí být s „Plánem BOZP“ prokazatelně seznámeni viz. Příloha č. 7.  

     Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor 

BOZP“) tento dokument udržuje po celou dobu realizace stavby v aktuální podobě. Do „Plánu 

BOZP“ musí být promítnuty veškeré známe zkušenosti (fyzický stav uspořádání staveniště, 

řešené závady, úrazy, změny legislativy, změny zhotovitelů, změny technologických plánů), 

které mohou mít vliv na BOZP na stavbě.  

     V případě, že dojde k podstatné změně dokumentu, musí být aktualizovaná podoba opět 

předána všem zainteresovaným zástupcům. Aktualizace mohou být předány elektronickou 

cesto formou e-mailu nebo v tištěné podobě, přičemž je preferovaná elektronická cesta.  

     Zhotovitel nastupující k provedení prací již během realizace stavby obdrží aktuální znění 

„Plánu BOZP“ od objednávající strany, tedy zadavatele prací (nadřazený zhotovitel, investor).  

 

     Při tvorbě „Plánu BOZP“ se vycházelo z:  

- projektové dokumentace (výkresové části a technické zprávy stavební části), 

- požárně bezpečnostního řešení 

- harmonogramu prací.            
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1 POJMY A ZKRATKY                                     

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

PO požární ochrana 
 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 
 

IZS  integrovaný záchranný systém 
 

PHP přenosný hasicí přístroj 
 

Riziko identifikované nebezpečí na jednotlivých pracovištích a při  
                          jednotlivých stavebních činnostech 

 
Zhotovitel právnická nebo fyzická osoba, která v rozsahu své podnikatelské  
                          činnosti vykonává na staveništi příslušné práce (stavební, montážní, 

                                stavebně montážní nebo udržovací práce 
 

Podzhotovitel zhotovitel k provedení stavebních, montážních, stavebně montážních  
                          nebo udržovacích prací na stavbě již tuto činnost realizujícím 
                          zhotovitelem 

 
Zadavatel stavebník resp. investor, objednatel stavby, tedy fyzická nebo  
                          právnická osoba, pro kterou je stavba prováděna  

 
Staveniště vymezené místo, sloužící dočasně zhotovitel k realizaci stavby, její  
                         změně nebo k jejímu odstraňování 

 
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 

 
NV Nařízení vlády 

 
NP Nadzemní podlaží 

 
ŽB železobeton 
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2 Identifikační údaje stavby      

2.1. Zadavatel (objednatel) 

   Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

   Ul. 30. dubna 24 

   728 99 Ostrava 

   IČ 751 51 502                                

Kontakt: Josef  Novák, 725 552 226 

2.2. Zhotovitel 

         Seznam zhotovitelů stavby a jiných osob je uveden v příloze č. 3 tohoto dokumentu.  

 

2.3. Název stavební akce 

„Obvodní oddělení Policie ČR Orlová – novostavba“ 

 

2.4. Stručný popis stavby (díla) 

       Hlavní objekt je řešen jako třípodlažní monoblok obdélníkového půdorysu, zastřešený 

plochou střechou, přičemž hlavní vstup (přední fasáda) je zvýrazněn mírně vysunutým 

kónickým nárožím, které bude rovněž odlišeno povrchem fasádního obkladového materiálu. 

Vstupní část je rovněž zdůrazněna výrazným prosklením v přízemí, přičemž stropní konstrukce 

horního podlaží v této části je vynesena pomocí nárožních kónických pilířů v souladu 

s celkovým řešením vstupního nároží.  

        Schodiště (zadní fasáda) je vysunuto podestou přes líc fasády jako blok tvořící 

architektonický prvek, ke kterému je orientován služební vchod od služebního parkoviště, nad 

služebním vstupem je vodorovná stříška navazující na vysunutý blok schodiště. 

        Objekt garáží u služebního parkoviště je rovněž řešen jako jednopodlažní monoblok, který 

umožňuje přisazení přístřešku pro auta nad stávající plochou parkoviště. 

        Hlavní budova a objekt garáží včetně služebního parkoviště jsou oploceny spolu 

s jednokřídlovou posuvnou bránou.  

       Podrobný popis stavebních objektů a provozních souborů je uveden v projektové 

dokumentaci.  
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2.5. Projektant 

                             INTERPLAN-CZ, s.r.o.  

       Purkyňova 79a 

       612 00 Brno 

       IČ 607 220 61 

                             Ing. Michal Tegze    

      

2.6. Koordinátor BOZP na staveništi při přípravě stavby 

       INTERPLAN-CZ, s.r.o.  

         612 00 Brno, Purkyňova 79a 

         Ing. Jan Novák, č. osvědčení OZ-K/83  

 

2.7. Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci stavby 

         INTERPLAN-CZ, s.r.o.  

         612 00 Brno, Purkyňova 79a 

         Ing. Jan Novák, č. osvědčení OZ-K/83  

 

2.8. Termín zahájení a ukončení stavby 

Zahájení stavebních prací:    1.5.2010 

Předpokládané ukončení stavebních prací:  31.3.2011 

 

3 Naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. 

3.1. Pravidla spolupráce 

         Realizace stavby vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran. Tento oddíl stanovuje 

povinnosti a pravomoci zainteresovaných stran na realizaci stavby v otázkách BOZP. 

         Staveniště je zápisem o předání a převzetí (NV č. 591/2006 Sb., § 2, odst.3) předáno 

zhotoviteli a je tedy jeho pracovištěm. Zhotovitel může dále dílčí pracoviště předat zápisem o 

předání a převzetí dalším podzhotovitelům (subdodavatelům). 

K naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. byl ustanoven pro přípravu a realizaci 

stavby „Koordinátor BOZP“, který je přímo podřízen zadavateli stavby.  

 



 - 9 -  
 

 

 

Koordinátor BOZP je oprávněn požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení 

jednotlivých právních předpisů a tohoto plánu BOZP.  

 

Zřízení funkce koordinátora BOZP nezbavuje jednotlivé zhotovitele povinností plnit na 

úseku BOZP jim stanovené předpisy!! 

 

3.2. Povinnosti a práva zadavatele  
 

Zadavatel je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 

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

pracovišti, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné 

osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace akce. 

Zadavatel je oprávněn na podnět koordinátora ukládat finanční postihy zhotoviteli za 

neplnění povinností, týkající se zajištění BOZP na staveništi a za porušování BOZP na 

staveništi. Přehled postihů je uveden v Příloze č. 4. 

 

3.3. Povinnosti a oprávnění koordinátora BOZP 

3.3.1. Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby 

Koordinátor je p ři přípravě stavby povinen: 

v  dostatečném  časovém  předstihu  předat  zadavateli  stavby  přehled  právních  

předpisů vztahujících se ke stavbě (viz příloha č. 2),  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 a 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, 

bez zbytečného odkladu předat projektantovi a 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. 
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3.3.2. Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby 

Koordinátor je povinen bez zbytečného odkladu předat zhotoviteli veškeré informace o 

zdravotních rizicích, které jsou mu známy (před i v průběhu realizace) a které se dotýkají jeho 

činnosti. Dále je povinen upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a 

vyžadovat sjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 

Koordinátor oznamuje zadavateli stavby případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně 

přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy. 

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o 

nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. 

Koordinátor tento dokument udržuje po celou dobu realizace stavby v aktuální podobě. 

Do „Plánu BOZP“ musí být promítnuty veškeré známé skutečnosti (fyzický stav  uspořádaní 

staveniště, řešené závady, úrazy, změny legislativy, změny zhotovitelů, změny technologických 

plánů), které mohou mít vliv na BOZP na stavbě. 

V případě, že dojde k podstatné změně dokumentu, musí být aktualizovaná podoba opět 

předána všem zainteresovaným zástupcům. Aktualizace mohou být předány elektronickou 

cestou formou e-mailu nebo v tištěné podobě, přičemž je preferovaná elektronická cesta. 

Zhotovitel nastupující k provedení prací již během realizace stavby obdrží aktuální 

znění „Plánu BOZP“ od zadavatele stavby nebo od objednatele prací (např. nadřazený 

zhotovitel, investor atd.). 

 

3.3.3. Oprávnění koordinátora BOZP  

v případě porušování předpisů vztahujících se k zajištění BOZP může vykázat ze 

staveniště zaměstnance zhotovitele bez nároku na úhradu vzniklé škody zhotoviteli. 

vstupovat bez ohlášení na staveniště a na pracoviště jednotlivých zhotovitelů, 

požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení právních předpisů zejména 

prokázání provádění zkoušek a revizí technických zařízení a strojů, prokázání 

způsobilosti obsluh technických zařízení a strojů, prokázání kvalifikace (školení) 

pracujících osob a jejich zdravotní způsobilost (např. pro práce ve výšce), 

požadovat po zhotovitelích prokázání přidělení, používání a kontrolování OOPP, 

vyžádat si provedení dechové zkoušky za účelem zjištění požití alkoholických nápojů, 

vykázat pracovníka zhotovitele ze stavby v případě, že u něj budou patrné příznaky 

požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek, 
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dávat podnět zadavateli stavby k uložení finančních postihů za neplnění povinností 

týkajících se BOZP a za porušování  předpisů BOZP. 

 

4 Bezpečnostní opatření při jednotlivých pracovních činnostech  

Návaznost jednotlivých pracovních činností je uvedena v souhrnné technické zprávě. 

 

4.1. Zajištění staveniště 
 
       Zhotovitel provede vymezení staveniště, které bude souvisle oploceno do výšky 1,8 m. 

Zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti.  

Zajistí provádění denních kontrol tohoto zabezpečení.  

       Všechny vstupy na staveniště zhotovitel vyznačí bezpečnostní značkou „Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám“.  Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními 

značkami a bezpečnostní značkou „Zákaz vjezdu nepovolaných fyzických osob“, a to na všech 

vjezdech a přístupových komunikacích, které k nim vedou. Po celou dobu provádění prací na 

staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací.   

        Příjezd a přístup pro pěší na staveniště bude v místech budoucích trvalých vjezdů do 

areálu z ulice Gagarinova.  

 

4.2. Bourací práce 

Jak je uvedeno v technické zprávě pro stavbu Obvodního oddělení Policie ČR Orlová nebudou 

prováděny žádné bourací práce, protože se jedná o nový objekt. Pouze bude v rámci přípravy 

území provedeno sejmutí ornice o tl. vrstvy 0,20 m.  

Při bouracích pracích nutno dodržet bezpečnostní požadavky: 

Bourací práce provádět podle zpracovaného technologického postupu. 

Všichni zaměstnanci, kteří budou bourací práce provádět musí být prokazatelně 

seznámeni s technologickým postupem bouracích prací. 

Při bouracích pracích na dvou nebo více místech najednou pověří zhotovitel fyzickou 

osobu na pracovišti stálým dozorem. 

Pokud budou při bouracích pracích zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem 
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odhaleny, budou skutečnosti neprodleně zapracovány do technologického postupu tak, 

aby byla zajištěna bezpečnost provádění prací. 

Před zahájením bouracích prací musí být vymezen ohrožený prostor a zajištěn proti 

vniknutí nepovolaných osob (ohrazením, střežením, případně vyloučením provozu). 

Vnitřní rozvody v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny a zajištěny 

proti použití. Pokud nelze odpojit stanoví zhotovitel opatření k zajištění jeho 

bezpečného provozu během bouracích prací. 

Bourací práce mohou být zahájeny jen na základě vydaného písemného příkazu osobou 

určenou zhotovitelem. 

Musí být zajištěno zhotovitelem při provádění bouracích prací statické zajištění 

sousedních staveb (dle technologického postupu). 

Při práci s pneumatickým mechanickým nářadím používat ochranné pomůcky 

(chrániče sluchu,  ochranné brýle nebo štít). 

Materiál z bourané části stavby nutno průběžně odstraňovat. 

Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, 

musí být  řešeno v technologickém postupu bezpečnostní zajištění pracovišť s ohledem    

na osoby, které stavbu užívají. 

Pokud není zajištěna stabilita částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy, 

musí být bourací práce přerušeny. To platí i v případě zhoršení povětrnostní situace. 

Nebude-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, je nutné provádět 

bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce. 

Při ručním bourání smí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li 

zatíženy. 

Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním 

směrem shora dolů. 

Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi 

nad ní odstraněny, nosné prvky odkryty a ze stropu je odklizen vybouraný materiál. 
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Pokud při bouracích pracích budou fyzické osoby provádějící tyto práce ohroženy 

padajícími předměty nebo materiál z pracoviště nad nimi, musí být v technologickém 

postupu stanovena opatření k zajištění jejich bezpečnosti.  

Prašnost při bouracích pracích řešit zkrápěním. 

 

 4.3. Skladovací prostory materiálů 

     Skladovací plochy pro stavební materiál. Umístění skladovacích ploch bude na ploše 

hlavního staveniště, kde bude umístěn provizorní plechový objekt.  Při skladování a manipulaci 

s materiálem je nutno dodržet tyto bezpečnostní požadavky: 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

Materiál  musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho  

stabilita  a  nedocházelo  k  jeho poškození. Podložkami, zarážkami,  operami,  stojany, 

klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky,  dílce  nebo  sestavy,  které 

by jinak byly nestabilní a mohly se například  převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

Prvky,  které  na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 

uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy   

podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 

tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

Sypké  hmoty  v  pytlích  se  ručně  ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při    

mechanizovaném  skladování,  jsou-li  na  paletách,  do výšky nejvýše 3 m.    Nejsou-li 

okraje hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle  uloženy  v 

bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

Nebezpečné  chemické  látky  a  chemické  přípravky  musí být skladovány v obalech  

s  označením  druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu 

s požadavky zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V plechovém skladu umístit materiál, který je nutné chránit před povětrnostními vlivy.  

4.4. Zemní práce - výkopy 

Zemní práce jsou řešeny v technické zprávě a výkresech základů. Jedná se o  základové 

pásy, přičemž základová spára bude provedena ve vrchní části vrstvy sprašových hlín na 
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úrovni – 1,800 m..  V souladu s technickou zprávou  bude provedeno založení hlubinné 

pomocí vrtaných pilot. Piloty budou podporovat železobetonové základové pasy, které 

spolu se základovou deskou vytvoří tuhou konstrukci v horizontální rovině.  Z hlediska 

bezpečnosti práce zhotovitel zajistí: 

Před zahájením zemních prací určit rozmístění stavebních výkopů a jam, jejich 

rozměry, určit způsob těžení zeminy a zajištění stěn výkopů pažením. Bude použito 

pažení typu Paschal,  Peri, případně jiný  typ pažení. 

Provést  na terénu vyznačení tras infrastruktury  na staveništi, zejména podzemních 

vedení, a to před zahájením zemních prací. 

Seznámit prokazatelně obsluhu strojů a další fyzické soby provádějící zemní práce  o 

druhu vedení technického vybavení, trasy a hloubkou  jejího uložení. 

Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stability jiných staveb a jejich částí. 

Pokud dojde k ohrožení, musí být zhotovitelem ihned přijata opatření k zajištění jejich 

stability. 

Provést ohrazení výkopů pokud se v nich nebude pracovat, a to bez ohledu na hloubku 

výkopu zábradlím vysokým 1,1 m. Pokud je zemina z výkopu v sypkém stavu uložená 

do výše 0,9 m, není potřeba provádět ohrazení výkopu. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Do výkopů musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků,  přesahující 

výkop o 1 m.  

Před prvním stupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 

hodin prohlédne zhotovitel nebo jím pověřená osoba  stav stěn výkopu, pažení a 

přístupy.  

Při provádění výkopových prací  se nesmí nikdo zdržovat v ohroženém prostoru, 

zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, nebo při 

přepravě materiálu do výkopu  a z výkopu. 

Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud není 

zajištěna bezpečnost osob ve výkopu. 
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Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností. Je-li stroj vybaven stabilizátory, musí být v pracovní poloze nastaveny 

v souladu s návodem k používání a zajištěn proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

 

Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 

výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. 

 

Při jízdě ze svahů  a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 

tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 

 

Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 

stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. 

 

Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 

zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 

omezení výhledu obsluhy. 

 

Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 

zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané  přepravní poloze a 

zajištěno v souladu s návodem k používání. 

 

Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 

tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

 

Po dobu přerušení výkopových prací nutno zajistit, aby výkopy byly zajištěny proti 

pádu fyzických osob zábradlím a bezpečnostní značkou. 

 

Výkopy v zastavěném území musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 

osob, zajištěny zábradlím nebo ohrazením s výškou horní tyče minimálně 1,1 m nad 

terénem. 

 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Musí být v každém stadiu montáže i 
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demontáže proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se 

postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce. 

 

Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části řádně 

prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce 

bednění a její kontrole se provede písemný záznam. 

 

Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníku a při jejím ukládáním 

do konstrukce je nutné pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby 

byla zajištěna ochrana fyzických osob proti pádu. 

 

Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutné zajistit proti vstupu nepovolaných osob. 

 

4.5. Práce na žebříku  

Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 

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

(řetězové pily, ruční pneumatické nářadí, atd.) se na žebříku nesmějí používat. 

Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 

k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 

oporu. 

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

Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 

osoba. 

Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu jeho použití. 

Přenosný žebřík musí být postaven na pevném, stabilním dostatečně velkém, 

nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly rovnoměrné. 

4.6. Obecně 

Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 

životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 

majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 

nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popř. 
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vlivem jiných nepředvídatelných událostí. 

Při přerušení práce je povinen zhotovitel zajistit provedení nezbytných opatření 

k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o provedených 

opatřeních. 

 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY (POŽADAVKY) BUDOU ROZŠÍ ŘENY 

(AKTUALIZOVÁNY) VE FÁZI REALIZACE STAVBY, JAKMILE B UDOU ZNÁMI 

ZHOTOVITELÉ, RESP. JEJICH PRACOVNÍ (TECHNOLOGICKÉ) POSTUPY A 

POUŽITÉ NÁŘADÍ A STROJE!! 

 

5 Bezpečnostní opatření při použití strojů 

Práce s jednotlivými stroji provádět v souladu s návody výrobce. V současné době jsou známy 

stavební stroj Caterpilar a vrtná souprava, autodomichávače, automobilový jeřáb. 

  

5.1. Obecné požadavky  

Před použitím stroje musí být zhotovitel seznámen s místními a provozními 

podmínkami mající vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, sklony 

pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných 

podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 

stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 

nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 

uvolnění. 

Při používání strojů je nutné respektovat ochranná pásma vedení (elektrizační soustavy, 

plynárenských zařízení, rozvodu tepelné energie), jak požaduje zákon 458/2000 Sb,. 

energetický zákon. 

Stroje, při jejichž činnostech  vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 

takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné  přenášení vibrací působících škody na 

blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení apod. 

 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY (POŽADAVKY) P ŘI POUŽÍVÁNÍ STROJ Ů BUDOU 
ROZŠÍŘENY (AKTUALIZOVÁNY) VE FÁZI REALIZACE STAVBY, JAKMI LE 
BUDOU ZNÁMI ZHOTOVITELÉ, RESP. JEJICH PRACOVNÍ (TEC HNOLOGICKÉ) 
POSTUPY A POUŽITÉ NÁŘADÍ A STROJE!!  
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6 Bezpečnost při užívání stavby 

Provozovatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána 

a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska  bezpečnosti a ochrany  

zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a 

pracoviště, aby: 

 

prostory  určené  pro  práci,  chodby,  schodiště  a  jiné komunikace měly stanovené 

rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané, 

pracoviště  byla  osvětlena,  pokud  možno  denním světlem, měla stanovené 

mikroklimatické podmínky, zejména  pokud  jde  o objem vzduchu, větrání, vlhkost, 

teplotu a zásobování vodou, 

prostory   pro   osobní  hygienu,  převlékání,  odkládání  osobních  věcí,    odpočinek  a  

stravování  zaměstnanců  měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, 

únikové  cesty,  východy  a  dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly 

stále volné, 

v  prostorách  byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění, 

pracoviště  byla  vybavena  v  rozsahu  dohodnutém  s příslušným zařízením závodní 

preventivní péče prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro 

přivolání zdravotnické záchranné služby. 

 

Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a 

organizačními  opatřeními,  splňujícími  požadavky  NV 101/2005 Sb., ve stavu, který 

neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Provozovatel je povinen k zajištění bezpečného provozu 

a používání technického vybavení stanovit  termíny,  lhůty  a  rozsah  kontrol,  zkoušek, revizí, 

termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště s ohledem na jejich 

provedení, doporučení výrobce a způsob používání. 

Navržená stavba bude splňovat obecné technické požadavky zabezpečující užívání 

staveb  osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

            Provozovatel je povinen si zpracovat interní předpis řešící zimní údržbu „zpevněných 

ploch“ tak, aby nebyly ohroženy dotčené osoby a okolí. 

Objekt OSSZ bude vybaven bezpečnostními značkami dle NV 11/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Jedná se zejména o: 
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Vyznačení únikových cest a únikových východů. Tyto značky musí být  i  při  přerušení  

dodávky  energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k 

bezpečnému opuštění objektu. Úniková  cesta  musí být vybavena bezpečnostními 

značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu  

nezbytném  pro  usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje   

zejména  tam,  kde  se  mění  směr  úniku,  kde  dochází  ke křížení komunikací a při 

jakékoli změně výškové úrovně úniku. 

Označení elektrických zařízení. Elektrické zařízení musí být označeno „Pozor 

elektrické zařízení“ a „Nehas vodou ani pěnovými prostředky“. 

Označení hlavního uzávěru vody a plynu. 

Označení výtahu. Evakuační  výtah  musí  být  označen bezpečnostním značením 

"Evakuační výtah",  a  to  v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. Výtah, 

který neslouží  k  evakuaci,  musí být obdobně označen bezpečnostním značením 

"Tento výtah neslouží k evakuaci osob". 

Označení vzduchotechniky. Na potrubí vzduchotechnického zařízení  musí být  

viditelně  vyznačen  směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. 

 

7 Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik 

7.1. Všeobecné povinnosti zhotovitelů 

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 

doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 

technologických postupech, které zvolil. 

Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho 

úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace 

a podklady pro zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, brát v úvahu podněty a 

pokyny koordinátora a postupovat podle dohodnutých opatření. 

Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP provedení kontroly na svém 

pracovišti, akceptovat pokyny koordinátora BOZP, respektovat připomínky a návrhy 

v oblasti BOZP (zvýšení úrovně BOZP, bezpečnostní značení, zákaz činnosti ohrožující 

zdraví a život ostatních osob, majetek a životní prostředí).  

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

zaměstnance, je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a 

postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 
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stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5-ti 

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. 

Každý zhotovitel prací, který objednává k realizaci prací dalšího zhotovitele prací = 

podzhotovitele, je povinen o této skutečnosti informovat zadavatele (investora) a 

koordinátora BOZP, a to před nástupem pracovníků nového podzhotovitele na stavbu. 

Všichni zhotovitelé, ať už právnické nebo podnikající fyzické osoby, jsou zodpovědní 

za zajištění BOZP při výkonu všech svých činností v souladu s právními předpisy ČR (přehled 

platných předpisů je uveden v příloze č. 2), a to na svých pracovištích a pro všechny své 

pracovníky (zaměstnance). Pokud je pro činnost vykonávanou pracovníky zhotovitele 

vyžadována právními předpisy ČR zvláštní způsobilost, odbornost nebo kvalifikace (dále jen 

způsobilost ) je povinností zhotovitele zajistit, aby každou takovou činnost vykonávali pouze 

způsobilí pracovníci (zaměstnanci). V opačném případě může být zhotovitel ze staveniště 

vykázán. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při aktualizaci plánu 

BOZP. 

 

7.1.1 Zabezpečení staveniště 

            Celý areál staveniště bude oplocen do výšky 1,8 m a na každém vstupu bude na 

viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Bude 

provedeno označení dopravními značkami, upozorňující chodce na nutnost přejití na protější 

chodník. Náhradní komunikace musí být  osvětlena. 

 Musí být provedeno označení a vytýčení tras technické infrastruktury, zejména energetických 

a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě v místě jejich střetu se stavbou. 

 

7.1.2 Prostory pro osobní hygienu 

          Zařízení staveniště bude umístěno v areálu staveniště. Taktéž zde bude umístěno 

chemické WC. Lékárnička první pomoci bude umístěna u stavbyvedoucího.  
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7.1.3. Dokumentace na staveništi 

Na staveništi musí být neustále k dispozici všem zainteresovaným stranám následující 

dokumenty: 

- prováděcí projekt, 

- technologické postupy prací, 

- stavební deník, 

- „Plán BOZP“, 

- doklady o provedeném seznámení s podmínkami pracoviště objednatele, 

- doklady o odborné způsobilosti vybraných profesí (např. strojnický průkaz,  

   svářečský průkaz, jeřábnický průkaz  atd.). 

 

7.1.4. Vedení stavebního deníku 

Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení  

stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby. 

Musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. 

Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším 

osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

 

Pravidelné denní záznamy obsahují: 

jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 

klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, 

popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 

dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 

zabudování, 

nasazení mechanizačních prostředků. 

 

+ další záznamy o skutečnostech, jak požaduje vyhláška 499/2006 Sb.,   Příloha č.5 !! 
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7.2. Mimořádná událost na stavbě 

Za mimořádnou událost na stavbě je považována každá nestandardní situace, při které 

dojde k ohrožení zdraví a životů zúčastněných osob, k jejich zranění nebo smrti. 

 Dále je za mimořádnou událost považována každá dopravní nehoda v rámci staveniště, 

technická nebo technologická nehoda a situace, při které může být ohroženo životní prostředí. 

Všichni zhotovitelé jsou povinni si při své činnosti počínat tak, aby mimořádným 

událostem předcházeli a pravděpodobnost vzniku mimořádné události jejich činností byla 

minimalizována. 

Pokud k mimořádné události dojde, jsou povinni všichni zhotovitelé přijmout opatření 

vedoucí k likvidaci této události nebo alespoň ke zmírnění jejich následků. 

Pokud není likvidace mimořádné události v silách zhotovitelů, musí být bez odkladně 

povolány jednotky Integrovaného záchranného systému: 

 

Integrovaný záchranný systém    112 

 

Zdravotnická záchranná služba                155  

Policie ČR       158  

Hasiči        150 

 

O vzniku a průběhu mimořádné události musí být vždy informován koordinátor 

BOZP, který se rovněž účastní vyšetření jejich příčin. 

 

7.3. Povinnosti jiných osob nebo návštěv 

Jiné osoby nebo návštěvy se pohybují  po staveništi pouze za doprovodu některého z 

vedoucích pracovníků trvale přítomných na stavbě a jsou povinni dbát zvýšené bezpečnosti, 

respektovat bezpečnostní tabulky a značení, které budou v rámci objektu umístěny 

zhotovitelem stavebního díla.  

 JE ZAKÁZÁNO VSTUPOVAT NA STAVENIŠT Ě POD VLIVEM ALKOHOLU 

A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK. 
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8 Kontrolní činnost při realizaci stavby zaměřená na dodržování požadavků 

k zajištění BOZP 

8.1. Provádění kontrol 

Kontroly na staveništi se zamřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci budou provádět: 

- koordinátor BOZP na staveništi, 

- osoby odborně způsobilé v prevenci rizik jednotlivých zhotovitelů stavebního díla. 

 Vstup na staveniště těchto osob bude pouze se souhlasem odpovědného zaměstnance 

zhotovitele, pro kterého danou činnost určená osoba vykonává. 

Zápis z kontroly bude prováděn do stavebního deníku osobou, která kontrolu provedla za účasti 

vedoucího zaměstnance zhotovitele. Případné neshody budou zasílány elektronickou formou 

těm subjektům, kterých se zjištěné neshody týkají a zadavateli stavby. K tomu je povinen 

každý zhotovitel předat stavbyvedoucímu kontaktní údaje pro zasílání zprávy elektronickou 

formou. 

Stavbyvedoucí a vedoucí zaměstnanci zhotovitelů stavby provádějí každodenní kontroly 

dodržování bezpečnostních předpisů na jím řízených pracovištích a u svých podřízených 

zaměstnanců. Do stavebního deníku provádí zápisy v případě zjištění porušení předpisů a dále 

v těch případech, kdy je kontrola pracoviště nebo zařízení stanovena jiným právním nebo 

technickým předpisem např. přejímka lešení, pravidelná kontrola lešení, kontrola stavebního 

výtahu atd. 

 

8.2. Kontrolní dny BOZP na staveništi 

Kontrolní dny bude organizovat zadavatel stavby (pokud nebude dohodnuto jinak), 

který stanoví termíny kontrolních dnů. 

 

Kontrolních dnů se zúčastní: 

  -  investor 

-  technický dozor investora, 

  -  stavební dozor 

            -  stavbyvedoucí, 

  -  koordinátor BOZP na staveništi, projektant.  

         Z kontrolních dnů budou vyhotoveny zápisy, které budou dány k dispozici všem 

zúčastněným osobám v písemné nebo elektronické formě 
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9 Seznam příloh 

Číslo Název 

1 Oznámení o zahájení prací 

2 Přehled právních předpisů 

3 Seznam zhotovitelů 

4 Postihy za porušování předpisů BOZP 

5 Rozsah kontrolní činnosti koordinátora 

6 Záznamy o aktualizacích plánu 

7 Záznam o seznámení s plánem 
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9.1. Příloha č.1 – Oznámení o zahájení prací 

1 Datum odeslání oznámení 30.4.2010 

Název zadavatele 
Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje  

Sídlo zadavatele  Ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava 
2 

IČ zadavatele 751 515 02 

3 Název a umístění stavby 

Obvodní oddělení Policie ČR Orlová –  
parc. č. 3420/4, 2971, 2970, 2951, 2969, 
2968, 2952, 2967, 2958/1, 3405, 3406/2 

k.ú. Poruba u Orlové 

Druh stavby Nová výstavba 

4 Práce a činnosti dle přílohy č. 5 NV 
591/2006 Sb. 

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

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

Název zhotovitele stavby VOKD Ostrava, a.s.  

Sídlo zhotovitele stavby 
Nákladní 1/3179 

702 80 Ostrava 

IČ zhotovitele stavby 47675853 
5 

Odborné vedení stavby, příp. stavební 
dozor 

Ing. Lubor Dvořák, autorizovaný inženýr 

6 
Koordinátor BOZP na staveništi při 
přípravě stavby 

Ing. Jan Novák, OZ-K/83 

INTERPLAN-CZ, s.r.o., Brno 

7 
Koordinátor BOZP na staveništi při 
realizaci stavby 

Ing. Jan Novák, OZ-K/83 

INTERPLAN-CZ, s.r.o.,  

Datum předání staveniště zhotoviteli 27.4.2010 
8 

Datum plánovaného ukončení prací 03/2011 

9 
Odhadovaný maximální počet fyzických 
osob na staveništi 

50 

10 Plánovaný počet zhotovitelů 10 

11 
Identifikační údaje o zhotovitelích na 
staveništi 

VOKD Ostrava, a.s.  

Nákladní 1/3179, Ostrava 

Ostatní zhotovitelé nejsou dosud známi. 

12 
Fyzická osoba oprávněná jednat ve jménu 
zadavatele stavby 

Josef Novák 
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9.2. Příloha č.2 – přehled právních předpisů 

Typ    
předpisu 

Číslo 
předpisu 

Název  předpisu 

Zákon 20/1966 Zákon o pé či a zdraví lidu 

Zákon 174/1968 Zákon o státním odborném dozoru 

Zákon 133/1985 Zákon o požární ochran ě 

Zákon 200/1990 Zákon ČNR o přestupcích 

Zákon 552/1991 Zákon ČNR  o státní kontrole 

Zákon 111/1994 Zákon a silni ční doprav ě 

Zákon 22/1997 Zákon o technických požadavcích na výrobky a o zm ěně a 
dopln ění některých zákon ů 

Zákon 59/2006  Zákon o prevenci závažných havárií zp ůsobených 
vybranými nebezpe čnými chemickými lá tkami a chemickými 
přípravky 

Zákon 258/2000 Zákon o ochran ě veřejného zdraví 

Zákon 361/2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích 

Zákon 458/2000 Energetický zákon 

Zákon 102/2001 Zákon o obecné bezpe čnosti výrobk ů 

Zákon 356/2003 Zákon o chemických látkách a chemických p řípravcích 

Zákon 251/2005  Zákon o inspekci práce 

Zákon 379/2005 Zákon o opat řeních k ochran ě před škodami zp ůsobenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami 

Zákon 183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním ú řadu (stavební 
zákon) 

Zákon 262/2006 Zákoník práce 

Zákon 309/2006 Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpe čnosti a 
ochrany zdraví p ři práci v pracovn ěprávních vztazích a o 
zajišt ění bezpečnosti a ochrany zdraví p ři činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovn ěprávní vztahy 

NV 148/2006 Nařízení vlády, o ochran ě zdraví p řed nep říznivými ú činky 
hluku  a vibrací 

NV 378/2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání stroj ů, technických za řízení, 
přístroj ů a nářadí 

NV 494/2001 Nařízení vlády, kterým s stanoví zp ůsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o pracovním úrazu, vzor záznamu o úraze 
a kruh orgánu a institucí, kterým se ohlašuje praco vní úraz 
a zasílá záznam o úraze 
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Typ    
předpisu 

Číslo 
předpisu 

Název  předpisu 

NV 495/2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podm ínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prost ředků, 
mycích, čisticích a desinfek čních prost ředků 

NV 11/2002 Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umíst ění 
bezpečnostních zna ček a zavedení signál ů 

NV 168/2002 Nařízení vlády, kterým se stanoví zp ůsob organizace a 
pracovních postup ů, které je zam ěstnavatel povinen zajistit 
při provozování dopravy dopravními prost ředky 

NV 406/2004 Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajišt ění 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci  v prost ředí 
s nebezpe čím výbuchu 

NV 101/2005 Nařízení vlády o podrobn ějších požadavcích na pracovišt ě a 
pracovní prost ředí 

NV 362/2005 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpe čnost a 
ochranu zdraví p ři práci na pracovištích s nebezpe čím pádu 
z výšky nebo do hloubky 

NV 591/2006 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpe čnost a 
ochranu zdraví p ři práci na staveništích 

NV 361/2007 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdr aví 
při práci 

Vyhláška 50/1978 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ o odborné zp ůsobilosti v 
elektrotechnice 

Vyhláška 85/1978 Vyhláška ČÚBP o kontrolách, revizích a zkouškách 
plynových za řízení 

Vyhláška 48/1982 Vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k 
zajišt ění bezpečnosti práce a technických za řízení 

Vyhláška 87/2000 Vyhláška MV, kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti p ři sva řování a nah řívání živic v tavných 
nádobách 

Vyhláška 30/2001 Vyhláška, kterou se provád ějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích 

Vyhláška 246/2001 Vyhláška o požární prevenci 

Vyhláška 288/2003 Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracovišt ě, které jsou 
zakázány t ěhotným ženám, kojícím matkám do konce 
devátého m ěsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za 
nichž mohou mladiství výjime čně tyto práce konat z d ůvodu 
přípravy na povolání 
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Typ    
předpisu 

Číslo 
předpisu 

Název  předpisu 

Vyhláška 432/2003 Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro za řazování prací 
do kategorie, limitní hodnoty ukazatel ů biologických 
expozi čních test ů, podmínky odb ěru biologického materiálu 
pro provád ění biologických expozi čních test ů a náležitosti 
hlášení prací z azbestem a biologickými činiteli 

Vyhláška 371/2008 Vyhláška o obsahu bezpe čnostního listu k chem. látkám 

Vyhláška 232/2004 Vyhláška, kterou se provád ějí některá ustanovení zákona o 
chemických látkách a chemických p řípravcích 

Vyhláška 499/2006 Vyhláška o dokumentaci staveb 

Směrnice 49/1967 
Věstníku 
MZd 

Směrnice o posuzování  zdravotní zp ůsobilosti k práci ve 
znění sm ěrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 
Věstníku MZd ČSR, o změnách v posuzování zdravotní 
způsobilosti 
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9.3. Příloha č. 3 – seznam zhotovitelů 

V době zpracování „Plánu BOZP“ nebyli další zhotovitelé (subdodavatelé) známi.  
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9.4. Příloha č. 4 – Postihy za porušování předpisů BOZP 

       Zadavatel stavby je na podnět koordinátora BOZP na staveništi oprávněn ukládat finanční 

postihy zhotoviteli za porušování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi. Splatnost postihu je do 3 dnů od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění 

zhotoviteli. Výše finančních postihů jsou uvedeny v tabulce: 

 

Postih 
(Kč) 

Porušení povinností vztahujících se k BOZP a PO 

3.000 ,- Nepoužívání OOPP 

5.000,- 
Neprovedení vymezení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce 
anebo v hloubce, jak ukládá NV 362/2005 Sb.  

5.000,- 
Provádění prací zaměstnanci, kteří nejsou k výkonu práce odborně nebo 
zdravotně způsobilí nebo nemají příslušnou kvalifikaci pro danou práci 

10.000,- 
Zhotovitel svým jednáním způsobí úraz jiným osobám nebo škodu na 
majetku zadavatele nebo jiným osobám 

10.000,- 

Práce se zvýšenou mírou rizika bez použití předepsaných 
bezpečnostních opatření: 

- práce ve výšce bez zábradlí nebo bezpečnostního postroje,  

- výkopové práce strojem bez zajištění prostoru bezpečného 
dosahu stroje,  

- svařovací práce v prostorech s možností vzniku požáru bez 
vystavení písemného povolení a zajištění věcných prostředků 
požární ochrany 

15.000,- 
Opakované porušování předpisů (tj. dvakrát a vícekrát během realizace 
stavby) vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

100.000,- 
Vstup na pracoviště osoby pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiné 
návykové látky 

 

 

Zadavatel je oprávněn započítat uplatněnou smluvní pokutu proti  platbě za vykonání prací dle 

uzavřené smlouvy. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno oprávnění 

zadavatele od uzavřené smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušování smluvních 

povinností zhotovitelem.  Zaplacení smluvních pokut za neplnění podmínek vykonávání prací 

a poskytování služeb nemá vliv na právo zadavatele požadovat po zhotoviteli náhradu 

eventuální vzniklé škody.           
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9.5. Příloha č. 5 – rozsah kontrolní činnosti koordinátora 
 

Číslo Název kontrolní činnosti Právní předpisy Dokumenty 

1. Zabezpečení obvodu staveniště NV 591/2006 Sb.  

2. 
Používání osobních ochranných pracovních 
prostředků 

Zákon 262/2006 Sb., v platném znění  

3. Dodržování Plánu BOZP Zákon 309/2006 Sb.  

4. 
Provádění zápisů o zjištěných nedostatcích a 
kontrola přijatých opatření 

Zákon 309/2006 Sb.  

5. Bourací práce NV 591/2006 Sb. Technologický postup 

6. Zemní práce NV 591/2006 Sb. Technologický postup 

7. Práce ve výškách, práce nad sebou a pod sebou NV 362/2005 Sb. Technologický postup 

8. Doprava a manipulace s materiálem NV 591/2006 Sb. Prováděcí projekt 

9. Označení staveniště, přístupové komunikace NV 591/2006 Sb. Prováděcí projekt 
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9.6. Příloha č. 6 – záznamy o aktualizaci plánu 
 

Datum Číslo změny Předmět změny Platnost od 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

9.7. Příloha č. 7 – záznamy o seznámení s plánem 
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Datum Jméno pracovníka Název firmy Podpis 
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