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1 Úvod 

 

 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce osob při stavebních 

činnostech souvisejících s rekonstrukcemi objektů. 

Ve stavebnictví se pojem „rekonstrukce“ často chybně pouţívá pro opravu. Rekonstrukce má 

ale zcela jiný význam. Znamená přestavbu (např. rekonstrukce kanalizace) nebo návrat ke 

staršímu nedochovanému stavu. Princip rekonstrukce například v památkové péči je obecný 

a zahrnuje nejen znovupostavení celých staveb nebo jejich částí, ale také třeba rekonstrukci 

původní barevnosti fasád či rekonstrukci chybějících částí soch. Protoţe rekonstrukce na 

rozdíl od opravy znamená vţdy výraznou změnu existujícího stavu, je potřeba ji odpovědně 

zvaţovat. Smyslem není automaticky vracet objektům původní (starší) podobu. Rekonstrukce 

by měla být vţdy podloţena dostatečně pádnými důvody a rovněţ dostatečnou znalostí stavu, 

kterého chceme dosáhnout. 

 

Rekonstrukce objektu (stavby) je stavební činnost směřující především k uvedení objektu do 

původního a provozuschopného stavu, neméně často bývá cílem rekonstrukce dosaţení 

zkvalitnění původního stavu při splnění nových platných legislativních poţadavků. 

Konkrétně se budeme zabývat průběhem stavebních činností u aktuálně realizované stavby: 

Rekonstrukce „budovy A“ ÚMOb Ostrava – Jih. 

Radniční budova ÚMOb postrádá stavebně architektonický výraz, který by ji pozitivně 

zvýraznil mezi okolní výstavbou. Výraz budovy připomíná dvouletkové bytové domy, jejichţ 

výstavba probíhala v poválečném období. 

 

Záměrem rekonstrukce výše uvedené budovy je zhodnocení posledního, doposud 

nevyuţívaného 5. NP (stávající podkroví) provedením lehké nástavby, a úprava stávající 

fasády se zvýrazněním svislého členění, čímţ bude dosaţeno optického zvýšení objektu. 

Nástavba je navrţena jako výrazné horizontální ukončení budovy hladkou bezokenní 

strukturou – prosklená stěna po celém obvodu objektu s minimem dělicích prvků. Nově 

vybudované prostory v 5. NP budou slouţit stávajícím zaměstnancům úřadu (nepředpokládá 

se přístup veřejnosti) jako zasedací, popř. jako jednací místnosti komisí, výborů, klubů, pro 

porady, školení apod. 
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2 Základní zákonná ustanovení v problematice BOZP 

 

 

Základní povinnosti zaměstnavatelů (rovněţ podnikajících fyzických osob) a zaměstnanců 

v oblasti BOZP jsou dány platnou zákonnou legislativou, podzákonnými předpisy a normami 

(standardy), jeţ upřesňují poţadavky předpisů. 

 

Zákoník práce je nutno chápat jako základní zákonnou normu pro zaměstnavatele 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Oblast BOZP upravuje 

zejména část pátá zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Rovněţ některé další části 

zákoníku práce úzce souvisejí s problematikou BOZP.  

 

Základní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců stanovují především: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen: ZP) [1] 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 

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

při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění 

(dále jen: zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) [2] 

 NV č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích (dále jen: NV o min. poţadavcích BOZP na 

staveništích) [3] 

 NV č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen: NV 

o poţadavcích  na BOZP při práci ve výškách) [4] 

 NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů, v platném znění (dále jen: NV o umístění bezpečnostních značek 

a signálů) [5] 
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2.1  Základní povinnost zaměstnavatele v oblasti BOZP 

              dle § 101, 102, 103, 108 a 302 ZP 

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

Péče o BOZP uloţená zaměstnavateli právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí 

pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních 

míst, která zastávají. 

 

Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají 

vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto 

úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich řídící činnosti. Těţiště odpovědnosti 

za BOZP tedy spočívá především na těch vedoucích, kteří bezprostředně práci organizují, řídí 

a ukládají zaměstnancům konkrétní pracovní úkoly. Od nich se především očekává, ţe znají 

rizika prací a pracovišť a na moţné negativní dopady na zaměstnance budou včas reagovat. 

 

Podle § 302 ZP jsou vedoucí zaměstnanci mimo jiné povinni řídit a kontrolovat práci 

podřízených zaměstnanců a vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP. 

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se 

s jeho vědomím zdrţují na jeho pracovištích. 

 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni: 

- vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před 

jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, 

- spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. 

 

Dále je kaţdý ze zaměstnavatelů povinen: 

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány 

a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele 

b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce 

zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, 
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přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných 

zaměstnavatelů. 

 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit a provádět pracovní postupy tak, aby 

byly dodrţovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Na základě písemné dohody 

zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění 

opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců postupy k jejich zajištění. 

 

Podle § 103, odst. 1, písm. g) ZP je zaměstnavatel povinen zabezpečit, aby zaměstnanci 

jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrţeli před jejich 

zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 

zejména ke zdolávání poţárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě 

mimořádných událostí.  

 

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyţadovat a kontrolovat dodrţování právních 

a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Dále je zaměstnavatel povinen nepouţívat takového 

způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí 

újmy na zdraví, a jehoţ pouţití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohroţení 

bezpečnosti a zdraví. 

 

Součástí kontrol dodrţování předpisů k zajištění BOZP jsou také pravidelné kontroly úrovně 

BOZP, zejména stavu výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úrovně 

rizikových faktorů pracovních podmínek apod. (upravuje § 102, odst. 3 ZP); a kontroly 

pouţívání OOPP (upravuje § 104, odst. 4 ZP). Systém kontrol BOZP a další úkoly spojené 

v oblasti BOZP zaměstnavatel stanoví v interních předpisech (např. Pokyny pro zajišťování 

BOZP). 

 

Znalost předpisů k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení 

a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů 

všech zaměstnanců. § 108, odst. 5 ZP ukládá zaměstnavateli povinnost organizovat nejméně 

jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě 

s odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast BOZP a zjištěné nedostatky 

odstraňovat. Účelem kaţdoročních prověrek je souhrnně zjistit závady a nedostatky 

vyskytující se v úrazové a zdravotní prevenci a zejména zajistit jejich odstranění 
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2.2  Prevence rizik 

               dle § 101 a 102 ZP 

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví, která se týkají výkonu práce 

(dále jen rizika). 

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 

opatření k předcházení rizikům. 

 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik (tzv. pracovních 

i zdravotních). 

 

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 

prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, 

aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce 

dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové by mohly být zařazeny do 

kategorie niţší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, zejména stav 

výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů 

pracovních podmínek, a dodrţovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů 

podle prováděcího právního předpisu.  

 

Není-li moţné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření 

k omezení jejich působení tak, aby ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 

minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností 

zaměstnavatele na všech stupních řízení. 

 

Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik 

vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí 

a) omezování vzniku rizik, 

b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 
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c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

d) nahrazovaní fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními 

postupy, 

e) nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin 

a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem 

nejnovějších poznatků vědy a techniky, 

f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních 

podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejniţší počet 

nutný pro zajištění provozu, 

g) plánování při provádění prevence rizik s vyuţitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům 

individuální ochrany, 

i) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení, 

j) udílení vhodných pokynů k zajištění BOZP. 

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům podle potřeb vykonávané práce dostatečné 

a přiměřené informace a pokyny o BOZP, zejména formou seznámení s riziky, výsledky 

vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik. Zaměstnavatel je 

povinen přizpůsobovat opatření (v oblasti BOZP) měnícím se skutečnostem, kontrolovat 

jejich účinnost a dodrţování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí 

a pracovních podmínek. 

 

Podle § 103, odst. 2 ZP je zaměstnavatel povinen informace a pokyny zajistit vţdy při přijetí 

zaměstnance při jeho převedení, přeloţení nebo změně pracovních podmínek, změně 

pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních 

postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. 

 

Dle § 102, odst. 4 ZP je další povinností zaměstnavatele vést dokumentaci o vyhledávání 

a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních k omezení jejich působení. Není-li moţné 

rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich 

působení tak, aby ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá 
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opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech 

stupních řízení.  

 

Při zjištění neodstranitelných rizik je povinností zaměstnavatele vybavit zaměstnance OOPP 

odpovídajícími druhu rizika, o neodstranitelném riziku informovat, a v neposlední řadě na 

tuto skutečnost upozornit pomocí značek a signálů – viz NV o umístění bezpečnostních 

značek a signálů. [5] 

 

 

2.3  Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 

               dle § 104 ZP  

 

Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo 

opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům 

OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, 

nesmí ohroţovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat poţadavky 

stanovené NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní ochranné 

prostředky. [6] 

 

V prostředí, v němţ oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo 

znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako OOPP téţ pracovní 

oděv nebo obuv. Mycí, čistící, dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytne 

zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě 

vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování OOPP nesmí zaměstnavatel 

nahrazovat finančním plněním. 

 

Zaměstnavatel je povinen udrţovat OOPP v pouţitelném stavu a kontrolovat jejich pouţívání. 

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky 

na základě rozsahu znečištění kůţe a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími 

mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním 

předpisem, téţ ochranné nápoje.  
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Povinnost zaměstnance být při práci řádně ustrojen plyne z ustanovení § 106 odst. 4 ZP, 

vhodný pracovní oděv a obuv patří k jedné ze základních zásad bezpečného chování na 

pracovišti. 

 

Při hodnocení rizik pro výběr a pouţití OOPP se postupuje zejména podle přílohy č. 1, 

při výběru OOPP zejména podle příloh č. 2 a 3 k NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví 

rozsah a bliţší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích čisticích a dezinfekčních prostředků. [7] 

 

Povinnosti zaměstnanců – příklad moţné formulace v seznamu pro poskytování OOPP 

zpracovaného zaměstnavatelem (dle § 104, odst. 5 ZP); 

 pouţívat OOPP jen pro práce, pro které byly určeny, 

 pouţívat OOPP jen jsou-li vystaveni riziku (podrobněji stanoví zaměstnavatel), 

 před pouţitím překontrolovat kvalitativní stav OOPP, případné nedostatky hlásit 

zaměstnavateli (resp. svému nadřízenému); v případě ţe OOPP nesplňuje 

poţadovanou funkci opustit ohroţený prostor nebo přerušit činnost, 

 zajišťovat drobnou denní údrţbu OOPP, při výkonu činností epidemiologicky 

závaţných pouţívat jen čisté OOPP včetně pracovního oděvu, 

 při čistění, desinfekci a údrţbě OOPP se řídit pokyny zaměstnavatele, 

 odkládat OOPP na místech k tomu určených, zejména při výkonu činností 

epidemiologicky závaţných, 

 vyţadovat výměnu OOPP, pokud jiţ ztratil poţadované ochranné funkční vlastnosti 

a pokud by mohlo dojít k ohroţení BOZP, 

 oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady při přidělování a pouţívání 

OOPP 

 při výkonu činností epidemiologicky závaţných (např. ve stravovacích sluţbách, 

v potravinářském průmyslu apod.) neopouštět provozovnu v průběhu pracovní doby 

v pracovním oděvu a v pracovní obuvi, 

 při ukončení pracovního poměru vrátit zaměstnavateli OOPP ve stavu, který odpovídá 

přiměřenému opotřebení, 

 pouţívat vlastní pracovní oděv a obuv v případech, kdy není nárok na tyto části 

ustrojení jako OOPP, který odpovídá podmínkám pracoviště v souladu 

s bezpečnostními předpisy a pokyny svého nadřízeného. 
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2.4 Zdolávání mimořádných událostí, poskytování první pomoci 

                dle § 102 a 103 ZP 

 

Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou 

havárie, poţáry a povodně, jiná váţná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů 

k zastavení práce a k okamţitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí. Dále je 

zaměstnavatel povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný 

počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména 

zdravotnické záchranné sluţby, Hasičského záchranného sboru a Policie ČR a organizují 

evakuaci zaměstnanců. 

 

Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím pracovně-lékařskou péči 

vyškolení potřebného počtu zaměstnanců a zajistí jejich vybavení v rozsahu odpovídajícím 

rizikům vyskytujícím se na pracovišti. Také je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí 

první pomoci. 

 

 

2.5 Závodní preventivní péče 

             dle § 32, 103 ZP a zákona č. 20/1966 Sb. [8] 

 

Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje 

pracovně-lékařskou péči a jakým druhům očkování  a jakým pracovně-lékařským prohlídkám 

a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umoţnit zaměstnancům 

podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními 

právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. 

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce v případech stanovených zákonem 

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

v platném znění [9], vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří 

se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze.  
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V případech stanovených zvláštních právním předpisem je zaměstnavatel povinen zajistit, aby 

se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce 

(upravuje § 32 ZP).  

 

Zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou poradní činnost v otázkách ochrany 

a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště podniků, 

zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávají preventivní 

lékařské prohlídky zaměstnanců, zajišťují poskytnutí první pomoci zaměstnancům, 

spolupracují s příslušným orgánem a zařízením ochrany veřejného zdraví a podílejí se na 

výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví. [8]  

 

 

2.6 Školení zaměstnanců 

          dle § 37 a 103 ZP 

 

Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichţ výkon by 

neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zaměstnavatel je také povinen 

zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které 

doplňují jejich odborné předpoklady a poţadavky pro výkon práce, které se týkají jimi 

vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiţ můţe přijít zaměstnanec do styku na 

pracovišti, na kterém je práce vykonávána. 

 

Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem (upravuje § 306 ZP) 

a s právními a ostatními přepisy k zajištění BOZP, jeţ musí při své práci dodrţovat 

(dle § 37, odst. 5 ZP). Zaměstnanec musí být také řádně seznámen s kolektivní smlouvou 

a s vnitřními předpisy. Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP jsou dle § 349, odst. 1 ZP, 

předpisy na ochranu ţivota a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické 

předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, 

předpisy o PO a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními 

látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, 

pokud upravují otázky týkající se ochrany ţivota a zdraví. 
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Školení zaměstnanců (o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují 

jejich odborné předpoklady a poţadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané 

práce a vztahují se k rizikům, s nimiţ můţe přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na 

kterém je práce vykonávána) zaměstnavatel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále: 

a) při změně pracovního zařazení nebo změně druhu práce, 

b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo 

změny technologických anebo pracovních postupů, 

c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP. 

 

Četnost a obsah školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci si zaměstnavatel stanovuje sám. O školeních musí 

zaměstnavatel vést písemnou evidenci a další předepsanou dokumentaci. [10] 

 

Záznamy o školeních, informacích a pokynech mají obsahovat následující náleţitosti: 

- kdo byl školen; 

- co bylo náplní školení (osnova, program školení); 

- kdy a jak dlouho se školení konalo; 

- jaké odborné způsobilosti, kvalifikace nebo dovednosti byly získány, např. hodnocení 

kaţdého školeného zaměstnance; 

- identifikace a kvalifikace školitele. 

 

Vyţaduje-li to povaha rizika a jeho závaţnost, musí být školení opakováno; v případech které 

mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP musí být školení provedeno bez zbytečného 

odkladu. 

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním 

poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce 

k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce 

dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP podle ZP a podle zvláštních právních 

předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na 

ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. 
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2.7  Ochranné nápoje  

           dle § 104 ZP a NV č. 361/2007 Sb. [10] 

 

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky na 

základě rozsahu znečištění kůţe a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími 

mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním 

předpisem, téţ ochranné nápoje (upravuje § 104, odst. 3 ZP).  

 

Ochranné nápoje poskytované při práci vykonávané za podmínek, kdy tepelná zátěţ 

z pracovního prostředí spolu s fyzickou zátěţí vede ke ztrátě tekutin zaměstnance potem 

a dýcháním vyšší neţ 1,25 litr za směnu a na venkovních pracovištích a při obsluze 

venkovních strojů včetně dopravních prostředků, jejichţ kabiny nejsou vybaveny účinným 

klimatizačním zařízením, jestliţe teplota vzduchu na pracovním místě po dobu přesahující 

polovinu směny se rovná nebo je vyšší neţ 28° C, se poskytují v mnoţství odpovídajícím 

nejméně 70% tekutin ztracených za směnu potem a dýcháním; dle § 8, odst.1 NV [10]. Na 

pracovištích s teplotou 4°C a niţší se poskytují teplé nápoje v mnoţství alespoň půl litru za 

směnu; dle § 8, odst.5 NV [10].   

 

Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné, musí mít vhodnou teplotu a nesmí obsahovat 

více neţ 6,5 hmotnostních procent cukru. Mnoţství alkoholu v nich nesmí překročit 

1 hmotnostní procento, nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat alkohol; dle § 8, odst.1 

NV [10]. 

 

 

2.8 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

             dle § 105 ZP a NV č. 494/2001 Sb. [11] 

 

Zaměstnavatel je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti 

zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, a za účasti příslušného 

odborového orgánu nebo zástupce pro oblast BOZP a bez váţných důvodů neměnit stav na 

místě úrazu.   
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O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele zaměstnavatel u kterého došlo k úrazu 

bez zbytečného odkladu uvědomí zaměstnavatele úrazem postiţeného zaměstnance, umoţní 

mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámí ho s výsledky 

tohoto objasnění; dle § 105, odst.1 ZP. 

 

Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i kdyţ jimi nebyla způsobena 

pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost přesahující 3 kalendářní 

dny; dle § 105, odst.2 ZP.  

 

Evidenci v knize úrazů se musí vést tak, aby obsahovala všechny údaje potřebné k sepsání 

záznamu o úrazu. Poţadavek, aby kniha úrazu obsahovala všechny relevantní údaje potřebné 

k sepsání vlastního záznamu o úrazu vychází z moţností, ţe i tzv. drobné poranění, vyţadující 

v počátečním stádiu jen běţné ošetření (např. píchnutí, škrábnutí, oční úrazy) mohou mít 

pozdější následky s dodatečným  vznikem pracovní neschopnosti. V takových případech bude 

mít záznam uvedený v knize úrazů důleţitý význam téţ v souvislosti s uplatňováním 

a uspokojováním nároků na náhradu vzniklé škody, či dodatečné prokazování, ţe např. 

pracovní neschopnost je v příčinné souvislosti s pracovním úraze. Proto je kladen důraz na to, 

aby zápisy v knize úrazů měly takovou důkazní hodnotu, aby se v případě potřeby podle nich 

mohl sepsat záznam o úrazu [11]. 

 

Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy o úrazech a vede dokumentaci o všech pracovních 

úrazech, jejichţ následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší neţ 

3 kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance.  

 

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiţenému zaměstnanci. V případě 

smrtelného pracovního úrazu se jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá rodinným 

příslušníkům postiţeného; dle § 105, odst.3 ZP.    

 

Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným 

orgánům a institucí a to: 

a) státnímu zástupci nebo příslušnému útvaru Policie ČR bez zbytečného odkladu 

nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, ţe v souvislosti s pracovním úrazem byl 

spáchán trestní čin bez zbytečného odkladu vţdy, kdyţ se jedná o pracovní úraz, kdy 

dochází k pracovní neschopnosti delší jak 3 kalendářní dny, 
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b) odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců, 

c) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal, 

d) příslušné pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn pro případ odpovědnosti za 

škodu při pracovním úrazu, 

e) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (OIP) vyţaduje-li poškození zdraví 

hospitalizaci zaměstnance delší neţ 5 dní.  

 

Dle § 105/4 ZP a NV č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam 

o úrazu. [11] 

 

Zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichţ byla uznána nemoc z povolání, která 

vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval 

rizikové faktory, které vyvolávají ohroţení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání; dle 

§ 105/6 ZP. 

 

 

2.9 Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP 

               dle § 106 ZP 

 

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace 

o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; 

informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. 

 

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níţ má důvodně za to, ţe bezprostředně 

a závaţným způsobem ohroţuje jeho ţivot nebo zdraví, popřípadě ţivot nebo zdraví jiných 

fyzických osob; takové odmítnutí není moţné posuzovat jako nesplnění povinnosti 

zaměstnance. 

 

Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 

neohroţujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených 

a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek BOZP. 
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Kaţdý zaměstnanec je povinen dbát podle svých moţností o svou vlastní bezpečnost, o své 

zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, 

případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních 

a ostatních předpisů a poţadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je nedílnou a trvalou 

součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. 

 

Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na 

BOZP včetně ověření svých znalostí. 

 

Zaměstnanec je povinen dodrţovat při práci stanovené pracovní postupy, pouţívat stanovené 

pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná 

zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu. 

 

Zaměstnanec je povinen nepoţívat alkoholické nápoje a nezneuţívat jiné návykové látky 

(viz zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, 

v platném znění [12]) na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato 

pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele. 

 

Zaměstnanec je povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně 

určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 

látek. Zaměstnanec je povinen nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou 

účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. 

 

Zaměstnanec je povinen oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci a závady na 

pracovišti, které ohroţují nebo by bezprostředně a závaţným způsobem mohly ohrozit 

bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události 

nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení 

a ochranných systémů určených k jejich zamezení. 

 

Zaměstnanec je povinen s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých moţností 

podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách prováděných kontrolními 

orgány. 
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2.10 Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP 

                      dle § 108 ZP 

 

Zaměstnanci mají právo se účastnit na řešení otázek souvisejících s BOZP prostřednictvím 

odborové organizace nebo zástupce pro oblast BOZP. Zaměstnavatel je povinen odborové 

organizaci nebo zástupci pro oblast BOZP a nebo přímo zaměstnancům umoţnit účast při 

jednáních týkajících se BOZP anebo jim poskytnout informace o takovém jednání. 

 

Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci nebo zástupci pro oblast BOZP a nebo přímo 

zaměstnancům umoţnit vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření 

týkajících se BOZP, zejména návrhy na odstranění rizik nebo omezení působení rizik, která 

není moţno odstranit. 

 

Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci nebo zástupci pro oblast BOZP a nebo přímo 

zaměstnancům umoţnit projednat 

1. podstatná opatření týkající se BOZP, 

2. vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke sníţení jejich působení, výkon prací 

v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do kategorií, 

3. organizaci školení o předpisech k zajištění BOZP, 

4. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik. 

 

Zaměstnavatel je povinen odborovou organizaci nebo zástupce pro oblast BOZP a nebo přímo 

zaměstnance informovat o: 

a) zaměstnancích určených k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání 

lékařské pomoci, hasičského záchranného sboru a Policie ČR a k organizování 

evakuace zaměstnanců, 

b) výběru a zajišťování pracovně-lékařské péče, 

c) určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik, 

d) kaţdé další záleţitosti, která můţe podstatně ovlivnit BOZP. 
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3 Opatření k zajištění BOZP při stavební rekonstrukci „budovy A“ 

ÚMOb Ostrava - Jih     

 

 

Stavebnictví je ekonomickým odvětvím, ve kterém dlouhodobě vzniká mnoţství pracovních 

úrazů. S rostoucím počtem úrazů pochopitelně narůstají i finanční ztráty s nimi spojené. 

Důsledná pozornost věnovaná problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vede nejen 

ke sníţení finančních prostředků vynaloţených na ošetření a případnou rekonvalescenci 

zraněných pracovníků, ale rovněţ zlepšuje jejich pracovní podmínky a prostředí. 

 

Kaţdá stavba je ve své podstatě jedinečná a s tím souvisí i různé pracovní postupy a metody 

její realizace. Pracovní činnosti vykonávané na stavbě nesmí ohroţovat lidské zdraví ani 

ţivotní prostředí. Je tedy nutné dodrţovat veškeré právní předpisy, bezpečnostní pravidla 

a stanovené pracovní postupy, aby nedocházelo k ohroţení zdraví pracovníků nebo 

jakýchkoliv jiných osob vyskytujících se na staveništi či v jeho blízkosti. 

 

Řešit problematiku BOZP aţ ve fázi výstavby bývá příliš pozdě. Důleţité je hledat správná 

řešení jiţ ve stadiu projektové přípravy, protoţe právě během zpracování projektu je moţno 

buď úplně odstranit nebo přinejmenším zmírnit problémy, se které budou později pracovníci 

při provádění prací řešit. 

 

Bezpečnost práce při stavební rekonstrukci „budovy A“ ÚMOb Ostrava – Jih bude řešena 

následujícími prostředky a úkony, jeţ budou splněny zainteresovanými zaměstnavateli, 

zodpovědnými osobami a v neposlední řadě zaměstnanci: 

- příprava staveniště, 

- výběr koordinátora BOZP, 

- zpracování vyhodnocení rizik, 

- vypracování plánu BOZP, 

- dodrţování zákonných ustanovení v oblasti BOZP. 

 

Návrh řešení spočívá v dodrţování zásad pro výstavbu, splnění projektovaných řešení, 

technologických předpisů a postupů, v naplnění platné zákonné legislativy, a v bezchybné 

práci zodpovědných osob. 
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3.1 Charakteristika realizované rekonstrukce 

 

Budova městského úřadu, ulice Horní 791/3, je situována na parcele č. 669, v katastrálním 

území Hrabůvka. Stávající radniční komplex tvoří celkem tři samostatně stojící dvouletkové 

domy o výšce čtyř nadzemních podlaţí s nevyuţitým podkrovím sedlové střechy. Objekty 

jsou situovány v zákrytu za sebou, ze severní strany navazuje jednopodlaţní budova obřadní 

síně, která tvoří propojení mezi dvěma čelními objekty – budovami „A“ a „B“. 

 

Budova „A“ byla vybudována na přelomu 40. a 50. let minulého století; výstavbou spadá 

patrně do období první poválečné pětiletky. Po realizaci budova slouţila jako ubytovna 

dělníků VŢKG Ostrava. 

 

Na konci 60. let byl objekt poprvé, a vcelku zásadně rekonstruován. Byla vybourána část 

stropu 2.NP v severní části objektu, a ve vzniklém prostoru byla vybudována obřadní síň. 

Konstrukce nad tímto prostorem byly zavěšeny na dvou ocelových nosnících, jeţ byly 

kotveny v podkrovním prostoru. Při této rekonstrukci bylo rovněţ vybouráno původní 

schodiště, a bylo nahrazeno novým schodištěm tříramenným. Touto rekonstrukcí bylo 

dosaţeno změny uţívání objektu, objekt byl adaptován z obytného domu na objekt pro 

veřejnost. Od tohoto data slouţí jako Obvodní národní výbor, následně pak jako Radnice 

městského obvodu. 

 

Další rozsáhlejší stavební úpravy byly realizovány v r. 1996, kdy došlo k úpravě vstupní části 

objektu: vstup a schodišťový prostor, a doplnění bočního bezbariérového vstupu se vstupní 

rampou a stříškou. V budově byl rovněţ doplněn hydraulický výtah a rekonstrukcí prošla také 

sociální zařízení celé budovy. 

 

Půdorys „budovy A“ radnice ÚMOb Ostrava-Jih  je obdélníkový, s předstupující vstupní 

částí, ve které je situováno hlavní schodiště. Konstrukční systém je zděný, objekt je zastřešen 

valbovou střechou. Obvodové zdivo je tl. 450 mm, vniřní nosné zdivo je provedeno v tl. 450 

a 300 mm. V suterénu objektu se nacházejí prostory v současnosti vyuţívané jako archivy, 

strojovna výtahu, a prostory pro technické zázemí. Do budovy jsou dva vstupy; hlavní vstup 

ze západní strany, a vedlejší bezbariérový ze strany jiţní. Z hlediska účelového se jedná 

o administrativní budovu, v níţ jsou kanceláře zastupitelů včetně starosty městského obvodu, 

a dalších příslušných úředníků. V přízemí je vrátnice a informační centrum. Pohyb veřejnosti 
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je z větší části orientován do přízemí, kde je situována naprostá většina prostor pro 

komunikaci s veřejností. 

 

Objekt bude po rekonstrukci slouţit původnímu účelu, a to jako administrativní budova 

s kancelářemi zastupitelů včetně starosty městského obvodu, a dalších úředníků. Celý 

komplex bude i nadále slouţit veřejnosti pro styk s úředníky obce. 

 

 

3.1.1 Popis hlavních stavebních činností při rekonstrukci 

 

V první fázi stavební rekonstrukce „budovy A“ ÚMOb Ostrava – Jih bude prováděna 

demontáţ stávající střechy a krovů. Tato část bude nahrazena jednopodlaţní nástavbou, která 

bude zastřešena plochou střechou. Na nové střeše bude umístěna strojovna vzduchotechniky. 

Samotná rekonstrukce bude zahájena úpravou stávající fasády, výměnou výplní okenních 

otvorů a dalšími drobnými stavebními úpravami.  

 

Bourací práce 

Bude se provádět demontáţ celého střešního krovu včetně střešní krytiny a podbití. Vybourají 

se nenosné vrstvy podlah v 5.NP. Dojde k vybourání stropu výtahové šachty. Dále je nutné 

provést proraţení otvorů ve stropech chodeb pro prostupy technologií (ZTI, UT, EI). Bourání 

bude prováděno technologií s minimalizací nebezpečí vzniku významných otřesů. 

Bourací práce budou prováděny pouze pomocí ručního mechanického nářadí. Konstrukce 

stropu je nutné před bouráním zajistit ocelovými rámy. 

 

Práce na výměně okenních výplní 

Proběhne demontáţ veškerých mříţí na oknech, hromosvodů, a následně všech oken. Budou 

osazena nová dvoukřídlá okna s izolačním dvojsklem, plastová s integrovanými vnitřními 

ţaluziemi a barevným polepem rámů (zelená) z exteriéru. Výměna oken bude realizována po 

etapách, postupně po jednotlivých podlaţích. 

 

Montáţ konstrukce nástavby 

Provedení konstrukce je navrţeno z ocelových rámů. Opláštění nástavby objektu bude 

realizováno prosklenými dílci po celém obvodu – bezpečnostními dvojskly s reflexní 

úpravou. Po obvodu 5. NP bude z exteriéru instalována obsluţná ocelová lávka se zábradlím. 
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Zateplení obvodového pláště objektu 

Stávající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s finální úpravou 

povrchu probarvenou tenkovrstvou omítkou, v kombinaci s obkladovými zateplenými 

kazetami Alucobond. 

 

Dozdívky 

Dozdívky vnějších a vnitřních stěn budou provedeny z cihelných tvárnic Porotherm, vnitřní 

příčky z tvárnic Ytong. 

 

Další dílčí stavební práce 

Realizace úprav povrchů (omítek), obkladačské práce, malířské práce, zámečnické 

a klempířské práce. 

 

 

3.1.2 Realizované práce se zvýšeným rizikem 

 

Základní opatření pro práce s rizikem  

Před zahájením stavebních prací bude dodavateli stavebních prací investorem písemně 

předáno staveniště; s vymezením komunikací, které budou dodavatelem a subdodavateli při 

provádění prací vyuţívány jak osobami, tak dopravními prostředky, s místy připojení na 

elektřinu, vodovody a případná další média. 

 

Montáţ nástavby 

Konstrukce nástavby bude realizována z ocelových rámů. Po obvodu 5.NP bude z exteriéru 

provedena instalace obsluţné ocelové lávky se zábradlím; NV [3], Příloha č. 5 – práce ve 

výškách nad 10 m spojené s montáţí těţkých konstrukčních stavebních dílů. 

 

Výměny okenních výplní 

Demontují se veškerých mříţe, hromosvody, a následně všechna okna. Proběhne osazení 

nových dvoukřídlých oken, plastových s barevným polepem rámů v zelené barvě z exteriéru.  

Výměna oken proběhne po etapách, a to po jednotlivých podlaţích; NV [3], Příloha č. 5 

 práce ve výškách nad 10 m. 
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Práce stavebních strojů 

Při práci těţké strojní mechanizace – jeřáby, plošiny apod., v blízkosti vzdušného vedení 

elektrické energie (NN, VN), musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k dotyku 

ţivých částí techniky; vymezen pracovní prostor, a rovněţ vypnutí přívodu elektrického 

zařízení po dobu práce; NV [3], Příloha č. 5 - práce vykonávané v ochranných pásmech 

energetických vedení. 

 

Práce v ochranných pásmech 

Práce v blízkosti inţenýrských sítí a v ochranných pásmech, musí být prováděny na základě 

stanoveného postupu s omezením techniky. Inţenýrské sítě musí být předem vymezeny 

a označeny, a stanoven postup prací, včetně omezení techniky (strojní těţba nebo ruční 

výkopové práce); NV [3], Příloha č. 5 – práce vykonávané v ochranných pásmech 

energetických vedení spojené s rizikem poškození zdraví nebo smrti. 

Případné poškození částí inţenýrských sítí musí být ihned oznámeno konkrétnímu 

provozovateli sítě. 

 

Práce osamocených osob 

Na staveništi nesmí zaměstnanci pracovat osamoceně, pokud není v dohledu nebo v doslechu 

jiný zaměstnanec k zajištění poskytnutí první pomoci, a pokud není kontrola zaměstnance 

zajištěna jiným spolehlivým způsobem (telefonem, vysílačkou apod.); NV [3], Příloha č. 5 

souvisí s pracemi vystavujícími zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti. 

 

Bourací práce 

Při realizaci rekonstrukce je plánováno provádění bouracích prací svislých stavebních 

konstrukcí, vodorovných konstrukcí, narušení nosných konstrukcí vybouráním otvorů pro 

okna, dveře a schodiště do 5.NP. 

Při realizaci bouracích prací v rámci rekonstrukce budovy A ÚMOb Ostrava – Jih je nezbytné 

řídit se poţadavky NV [3], Příloha č. 5 - práce ve výškách nad 10 m při demontáţích těţkých 

konstrukčních stavebních dílů, související s moţným rizikem poškození zdraví nebo smrti. 

 

Před zahájením bouracích prací musí být písemně zpracován technologický postup. 

Zásady pro tvorbu technologického postupu a základní obsah: 

- technologický postup musí být zpracován tak, aby v průběhu prací nedošlo ke ztrátě stability 

objektu, nebo jeho části, a ke sníţení pevnosti nosných částí, 
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- všichni zaměstnanci musí být před zahájením těchto prací prokazatelně seznámeni s tímto 

postupem, s riziky práce a opatřeními na předcházení rizik, Toto ustanovení platí přiměřeně 

i pro osoby, které se svědomím dodavatele stavebních prací pohybují na staveništi 

(subdodavatel), 

- zvláštní pozornost je třeba věnovat změnám na staveništi vznikajícím v důsledku provádění 

bouracích prací – tvorba otvorů v komunikacích, ve stropech, narušení okolních nosných 

i nenosných konstrukcí apod., kdy hrozí např. nebezpečí pádu nebo zřícení osob do hloubky. 

Tato místa musí být označena a zajištěna proti vstupu osob do těchto nebezpečných prostor. 

Se změnami na staveništi musí být v případě bouracích prací všechny osoby denně 

seznamovány, a musí být průběţně doplňován technologický postup dalších prací. 

 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit technická a organizační opatření k zabránění 

pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 

bezpečnému zachycení, a zajistí jejich provádění (instalaci a dodrţování): 

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad 

vodou nebo nad látkami ohroţujícími v případě pádu ţivot nebo zdraví osob například 

popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leţí ve výšce nad 

1, m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

Dle NV [3], Příloha č. 5 - práce ve výškách nad 10 m. 

 

Ochranu proti pádu zajistí dodavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, 

kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, 

záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo 

pracovní plošiny. 

 

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 

pouţijí v případě, kdy povaha práce vylučuje pouţití prostředků kolektivní ochrany, nebo 

není-li  pouţití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah 

a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné, nebo s ohledem na bezpečnost 

zaměstnance dostatečné. 
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Předpokládané práce ve výškách výše neţ 1,5 m nad zemí (při zdění a provádění omítek, 

kladení potrubí, při montáţích technických zařízení, bouracích pracích, malířských 

a natěračských pracích) budou prováděny převáţně z pomocných konstrukcí – lešení 

dílcových nebo montovaných. Stavbu těchto konstrukcí zajistí dodavatel stavebních prací 

odborně způsobilými osobami, viz příloha NV č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na 

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

hloubky. [4] 

Tyto konstrukce musí odpovídat poţadavkům návodu výrobce na montáţ včetně postupu při 

montáţi. 

Při provádění prací s pouţitím ţebříků budou akceptovány poţadavky NV 362/2005 Sb., 

příloha, část III [4], a v souladu s NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na 

bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (§ 4) [13], 

s návazností na  ČSN EN 131-2 (Zkoušky ţebříků) [19].  

 

 

3.1.3 Další realizace a úpravy při rekonstrukci ÚMOb Ostrava – Jih 

 

Dodávky zařízení a stavební technologie 

Dodavatel zařízení je povinen zajistit, aby uvedená zařízení byla vybavena průvodní 

dokumentací ve smyslu NV č. 378/2001 Sb. [13], návodem na obsluhu zařízení výrobce 

v českém jazyce, a v souladu s poţadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [14], byla 

doloţena shoda výrobku s platnými právními předpisy v návaznosti na NV č. 176/2008 Sb., 

o technických poţadavcích na strojní zařízení. [15] 

 

Montáţ těchto zařízení bude provedena v souladu s návody výrobce na montáţ, a budou 

akceptovány poţadavky platných předpisů a norem. Před uvedením do provozu bude 

dodavatelem zařízení zajištěna předepsaná kontrola bezpečnosti zařízení ve smyslu 

§ 4 NV č. 378/2001 Sb. [13]  

Průvodní dokumentace těchto zařízení bude doplněna o výsledky výchozí revize elektrického 

zařízení, protokolem o stanovení vnějších vlivů na elektrická zařízení – ČSN 33 2000-3 

(Elektrická zařízení) [20], a místním provozním předpisem pro provoz těchto zařízení. 
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Na místě zřízení technických zařízení budou umístěny předepsané značky zákazu, příkazu, 

označení míst nebezpečí a rizik [5]. Srozumitelně budou označeny ovládací prvky 

technických zařízení; elektrická zařízení budou označena funkcí a účelem. 

 

Únikové cesty a východy 

Musí vyhovovat poţadavkům NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí [16], příloha, část 2.3.  

Budou označeny předepsanými značkami ve smyslu NV č. 11/2002 Sb. [5], ČSN ISO 3864-1 

(Grafické značky) [21]  a ČSN 01 8013 (Poţární tabulky) [22]; toto je řešeno v poţárně 

technickém řešení stavby. 

 

Komunikace a zásobovací vstupy 

Venkovní dveře budou opatřeny zařízením, zabraňujícím samovolnému zavření v otevřené 

poloze. Vjezd dopravních prostředků na staveniště bude za účelem vykládky a nakládky 

materiálů. Tudíţ bude uplatněn poţadavek NV č. 101/2005 Sb. [16], kap. 5.1.: 

„Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen „komunikace“) 

včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných ţebříků a nakládacích a vykládacích 

prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný 

a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohroţení 

zaměstnanců, zdrţujících se v jejich blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být 

komunikace výrazně odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné – řeší ČSN 26 9010 

(Šířky a výšky cest a uliček) ) [23]. Komunikace pro pěší musí být řešeny s ohledem na počet 

osob, které je budou pouţívat; není-li stanoveno zvláštními předpisy jinak, musí být široké 

nejméně 1,1 m.“ 

 

Šachty, vpusti nebo jiné nebezpečné otvory na povrchu komunikací musí být zakryty poklopy 

nebo mříţemi, jejichţ nosnost odpovídá jejich provoznímu zatíţení a instalovány v jedné 

rovině s komunikací. Poklopy a mříţe musí být zajištěny proti samovolnému posunutí. 

Nepojízdné a nepřechodné jímky musí být ohrazeny zábradlím nebo rovnocennou konstrukcí 

proti pádu osob a v případě potřeby označeny značkami. Přejezdné jímky musí být překryty 

poklopy nebo kryty, které jsou zajištěny proti posunu případně samovolnému uvolnění, 

a jejich nosnost musí odpovídat provoznímu zatíţení. 
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3.2 Příprava staveniště 

 

Před zahájením stavebních prací bude staveniště dodavateli stavebních prací investorem 

písemně předáno s vymezením komunikací, které budou dodavatelem a subdodavateli při 

provádění prací vyuţívány jak osobami tak dopravními prostředky, s místy připojení na 

elektřinu, vodovody a případná další média. 

 

Před zahájením stavebních prací zhotovitel (dodavatel stavebních prací) vybaví a zajistí 

staveniště pro bezpečný výkon prací, které bude vykonávat; ve smyslu ustanovení §3 zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP [2]; NV č. 591/2006 Sb., NV o min. 

poţadavcích BOZP na staveništích [3], a NV č. 362/2005 Sb., o poţadavcích na BOZP při 

práci ve výškách [4]. 

 

Objekt ÚMOb Ostrava-Jih bude provozován po celou dobu rekonstrukce tzn., ţe bude 

probíhat styk veřejnosti s pracovníky obecního úřadu. Proto bude vyţadováno: 

- umoţnění vstupu do „budovy A“ ochranným tunelem po celou dobu realizace stavby, 

s výjimkou etapy, kdy budou prováděny montáţní práce konstrukce ocelové nástavby 

5.NP. V tuto dobu bude vstup do objektu zaslepen a opatřen zakazujícími výstraţnými 

značkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“, „Nebezpečí úrazu“, případně dalšími 

[5] 

- instalování informačních tabulí pro veřejnost na všech přístupových cestách. 

Zaměstnanci úřadu budou obeznámeni s riziky a proškoleni bezpečnostním technikem 

úřadu. 

- v době montáţe nástavby 5. NP bude vstup do prostor 4. NP zamezen všem osobám, 

tzn. i pracovníkům zhotovitele. Jakýkoli vstup, i v době, kdy nebudou probíhat 

montáţní práce, musí být odsouhlasen hlavním stavbyvedoucím. Vstup v této etapě 

realizace bude uzavřen a opatřen zakazujícími výstraţnými značkami [5]. 

 

Na základě potřeb pro samotnou stavební činnost bude celá vnější část areálu „budovy 

A“ v době provádění rekonstrukce stavebních prací vlastním staveništěm. Staveniště 

bude ve smyslu NV č. 591/2006 Sb. [3], oploceno do výšky 1,8 m a uzavřeno 

uzamykatelnými vraty. 
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Vstupy na staveniště budou dodavatelem stavebních prací opatřeny výstraţnými značkami 

„Zákazu vstupu nepovolaným osobám“, a dalšími značkami nebezpečí, kterými mohou být 

osoby vstupující na staveniště a pohybující se na staveništi ohroţeny. 

 

Příjezdová komunikace na staveniště musí být označena značkou nejvyšší dovolené 

rychlosti pro pohyb dopravních prostředků. 

1. Stávající komunikace vyuţitelné pro dopravu materiálu jsou zpevněné, vzhledem 

k předpokládaným činnostem únosné. 

2. Na staveništi se nepředpokládá jízda dopravních prostředků pod omezujícími profily. 

V případě, ţe v průběhu stavebních prací tato situace nastane, musí být konkrétní místa 

výrazně označena a obsluhy dopravních prostředků a strojů musí být s tímto omezením řádně 

obeznámeny [23].   

a) je zakázána jízda vozidla pod podjezdem nebo jinou pevnou překáţkou, pokud výška 

vozidla včetně nákladu není niţší podjezdu nebo překáţky nejméně o 0,3 m. Podjezdy, 

které mají světlou výšku niţší neţ 4,3 m, musí být označeny jako na veřejných 

komunikacích 

b) minimální šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, při obousměrném 

provozu 1,5 m (ulička obousměrná, bez přenášení břemen) [23]. Komunikace s větším 

sklonem neţ 1:3 musí mít alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 m. 

c) podchodné výšky musí být minimálně 2,1 m, ve výjimečném případě lze tuto výšku 

sníţit na 1,8 m, přičemţ je nutno provést potřebná bezpečnostní opatření např. 

barevným vyznačením a bezpečnostní výstraţnou tabulkou 

d) překáţky na komunikacích ovlivňující bezpečný průjezd, jakoţ i zákaz vjezdu a konec 

cesty, budou označeny příslušnými bezpečnostními značkami a tabulkami 

e) všechny překáţky na komunikacích vyšší neţ 0,1 m, kudy přecházejí osoby nebo 

slouţí dopravě, budou opatřeny přechody a přejezdy o odpovídající únosnosti 

f) na komunikacích, kde hrozí zvýšené nebezpečí pádu osob, vyjetí nebo sjetí vozidel či 

mechanizačních prostředků, musí být provedeno bezpečnostní opatření (ohrazení, 

svodidla apod.). Obdobně se musí postupovat u konců cest a zakázaných vjezdů. 

 

Na staveništi bude před zahájením prací zřízeno prozatímní vhodné a dostatečné osvětlení, 

pokud nebude funkční stávající osvětlení vzhledem k uvaţovaným odstávkám na stávajících 

vedení elektroinstalace. Pokud by musely být práce prováděny za sníţené viditelnosti, musí 

úroveň osvětlení odpovídat poţadavkům prováděných prací. 



33 

 

 

Zřízením staveniště je zasahováno do stávajících komunikací a mohl by být omezen 

a ohroţen provoz na silnici a bezpečnost osob, tudíţ je nutné provedení osvětlení oplocení 

staveniště a umístění výstraţných reflexních značek [5]. 

Po celou dobu výstavby musí být komunikace, označení staveniště a osvětlení udrţovány 

v bezpečném a provozuschopném stavu. 

 

Na staveništi budou vyčleněna skládková místa pro uloţení materiálu včetně jejich zajištění 

proti náhodnému zřícení. Není předpoklad ukládání nebezpečných látek. 

Šatny a základní sociální zařízení pro osoby provádějící stavební práce, budou zřízeny 

v provizorních prostorách unimobuněk. 

U pouţívaného strojního zařízení dodavatele stavby, včetně jeho subdodavatelů, bude dbáno 

na zamezení úniku olejů, pohonných hmot a ostatních nebezpečných kapalin, do půdy, 

případně do podzemních vod. 

V průběhu provádění rekonstrukce musí být bezpodmínečně dodrţeny principy 

ochrany ţivotního prostředí.  

 

Před zahájením stavby budou označeny a vytyčeny trasy inţenýrských sítí – vodovodní 

a kanalizační řady, elektrická podzemní vedení, plynová zařízení, slaboproud, sdělovací 

kabely a další. Souhrnně řečeno: správci sítí bude na terénu barevně vyznačena veškerá 

technická infrastruktura! 

 

Při zahajování stavebních prací, montáţních prací, výkopových a bouracích prací, pouţívání 

technických zařízení a pomocných stavebních konstrukcí pro práce ve výškách, bude 

prováděna kontrola všech zařízení a přípravy na staveništi s cílem zjištění nedostatků, které 

by mohly mít vliv na bezpečnost s cílem předcházet rizikům ohroţení zdraví zaměstnanců. 

V případě zjištění závad rozhodne odpovědná osoba o způsobu odstranění. Práce budou 

pokračovat (budou zahájeny) aţ po odstranění závad. 

 

V souladu s ustanovením ZP, se dodavatel prací a investor vzájemně písemně seznámí 

s riziky práce a činnostmi, kterými jsou ohroţeni zaměstnanci dodavatele stavebních prací 

a investora, zejména při společném pouţívání komunikací, zvýšeným provozem a případně 

pohybem zaměstnanců dodavatele ve vymezeném prostoru staveniště a na vlastní stavbě. 
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Před zahájením stavebních prací seznámí dodavatel všechny v úvahu přicházející 

zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a s riziky, které ohroţují jejich zdraví a s opatřeními na jejich vyloučení (omezení), 

a prověří platnost zdravotní způsobilosti těchto zaměstnanců. 

Dodavatel stavebních prací stanoví odpovědného zaměstnance za provádění stavby. 

 

 

3.3  Koordinátor BOZP 

                dle zákona č. 309/2006 Sb. [2] 

 

Realizace rekonstrukce probíhá na základě uzavřené smlouvy o dílo, kdy smluvními stranami 

jsou objednatel (zadavatel, stavebník, investor), a druhým účastníkem smluvního vztahu je 

dodavatel (zhotovitel, realizátor stavebních činností). 

 

Pokud chce zadavatel realizovat nějaké stavební dílo, tak má dva zájmy. Aby dílo bylo 

co nejlevnější a zároveň v co nejkratší době zrealizováno. Oba tyto poţadavky mají 

negativní dopad na vlastní bezpečnost práce při realizaci stavby. Omezování finančních 

prostředků vede u zhotovitelů k nebudování pomocných stavebních konstrukcí a nepřijímání 

bezpečnostních opatření, zkracování lhůty výstavby pak vede ke koncentraci stavebních prací 

a zvýšení počtu pracovníků na jednom pracovišti; tito se mohou vzájemně svými činnostmi 

ohroţovat. 

 

Aby byly tyto snahy eliminovány, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP 

[2], ukládá zadavateli stavby povinnost určit ve stadiu přípravy stavby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ze zákona vyplývá zadavateli stavby (investorovi) 

povinnost zřídit koordinátora BOZP v těchto případech:  

- budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více neţ jednoho dodavatele 

- u staveb, jejichţ celková předpokládaná doba realizace je delší neţ 30 pracovních dnů, 

v nichţ budou práce vykonávány současně více neţ 20 pracovníky po dobu delší neţ 

1 pracovní den, nebo 

- celkový plánovaný objem prací a činností během provádění stavby přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na 1 pracovníka. 
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Z těchto tří podmínek je zřejmé, ţe funkce koordinátora BOZP by měla být zajištěna u většiny 

realizovaných staveb na území České republiky. Činnost koordinátora můţe vykonávat pouze 

osoba, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti "Koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi". 

 

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 

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

koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéţ osobou. 

Koordinátor nemůţe být totoţný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. Určí-li 

zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, 

vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi 

určí zadavatel stavby s přihlédnutím k rozsahu a sloţitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci 

ve fázi přípravy a ve fázi realizace. 

 

Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb 

a) u nichţ nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle 

§ 15, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb. [2]   

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle § 160, odst. 3, zákona 

č. 183/2006 Sb., stavebního zákona [17], nebo 

c) nevyţadujících stavební povolení ani ohlášení podle § 103 a § 104 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavebního zákona [17]  

 

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, oblastnímu inspektorátu 

práce příslušnému podle místa staveniště v případech, kdy při realizaci stavby: 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší neţ 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více neţ 20 

fyzických osob po dobu delší neţ 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.  

 

Náleţitosti oznámení o zahájení prací stanoví Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [3] 

Oznámení se musí doručit nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; 

oznámení můţe být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným 
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změnám údajů obsaţených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného 

odkladu jeho aktualizaci. 

 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění stavby aţ do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi 

do uţívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí 

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

umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Koordinátor BOZP je při přípravě stavby povinen v dostatečném časovém předstihu před 

zadáním díla zhotoviteli předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke 

stavbě, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroţení ţivota 

nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 

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

s ohledem na charakter stavby a její realizaci. 

 

Koordinátor je při přípravě stavby rovněţ povinen bez zbytečného odkladu předat 

projektantovi, a pokud jiţ byl stanoven i zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě veškeré 

další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 

dotýkají jejich činnosti. 

 

Povinností koordinátora je během přípravy stavby dávat podněty a doporučovat technická 

řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví 

neohroţujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování 

jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby 

doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními 

předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 

stavby, ekonomicky přiměřené. Dalším úkolem je během přípravy stavby poskytovat odborné 

konzultace a doporučení týkající se poţadavků na bezpečné a zdraví neohroţující práce, 

odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na 

specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci 

prací v průběhu realizace stavby. 

 

Při realizaci stavby je povinností koordinátora bez zbytečného odkladu informovat všechny 

dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi 
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během postupu prací. Upozorňuje zhotovitele stavby, a tyto skutečnosti oznamuje rovněţ 

zadavateli, na nedostatky v uplatňování poţadavků na BOZP zjištěné na pracovišti 

a vyţadovat sjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 

 

Koordinátor během realizace stavby koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi 

pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na 

všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě 

v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům 

a vzniku nemocí z povolání. Dává podněty a na vyţádání doporučuje technická řešení nebo 

opatření k zajištění BOZP u pracovních nebo technologických postupů a plánování 

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

navazovat. Koordinátor sleduje při realizaci provádění prací se zaměřením na zjišťování, zda 

jsou dodrţovány poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na 

nedostatky a poţaduje bezodkladné zjednání nápravy. Během realizace kontroluje 

zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště. 

 

Koordinátor spolupracuje během realizace stavby se zástupci zaměstnanců pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popř. 

s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka. Během realizace stavby se 

koordinátor zúčastňuje kontrolní prohlídky stavby, k níţ je přizván stavebním úřadem 

společně se stavebníkem, projektantem, stavbyvedoucím a osobou vykonávající stavební 

dozor. 

 

 

3.4 Pracovní rizika 

 

Prostor stavebního pracoviště skýtá různorodá nebezpečí. Pracovníci ve stavebnictví jsou 

vystavováni řadě rizikových faktorů pracovních podmínek. Jedná se zejména o faktory 

mechanické, fyzikální (např. hluk a vibrace), chemické, biologické činitele (např. viry, 

bakterie, plísně), prach, fyzická zátěţ, psychická a zraková zátěţ a nepříznivé 

mikroklimatické podmínky (např. chlad, teplo, vlhkost). Tyto musejí být eliminovány, nebo 

alespoň zmírněny na přijatelnou míru, a to stanovením technologických a pracovních postupů, 

vhodnou volbou osobních ochranných pracovních prostředků podle pracovních rizik, 
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a v neposlední řadě i umístěním bezpečnostních značek a signálů upozorňujících na pracovní 

rizika. Dalšími moţnými opatřeními jsou: úprava pracovních podmínek a doby výkonu práce, 

poskytování ochranných nápojů, případně zřízení kontrolovaných pásem. 

 

Ne všechny výše uvedené rizikové faktory jsou aktuální pro práce ve stavebnictví, nicméně 

při rekonstrukcích není ani výskyt chemických či biologických činitelů zcela vyloučen. Mezi 

nejrizikovější faktory na staveništi patří: hluk, vibrace, prach, mikroklimatické podmínky 

a fyzická zátěţ. 

 

 

3.4.1 Hodnocení a řízení pracovních rizik 

 

Zákonnou povinností zaměstnavatele je vyhledávat nebezpečí, hodnotit rizika, přijímat 

a realizovat opatření k jejich sníţení na přijatelnou úroveň nebo je zcela eliminovat. 

 

Posuzovanými systémy jsou v tomto konkrétním případě pracovní činnosti při realizaci 

Rekonstrukce „budovy A“ ÚMOb Ostrava – Jih. 

 

Prvním krokem při samostatném hodnocení pracovních rizik je identifikace nebezpečí všech 

akceptů práce. 

Dále musíme identifikovat všechny, kteří by mohli být vystaveni  nebezpečí: 

- pracovníci zhotovitele 

- ostatní osoby na staveništi 

- osoby, u nichţ hrozí zvýšené nebezpečí 

 pracovníci se sníţenou pracovní schopností nebo uţívající léky 

 pracovníci se zdravotním omezením 

 mladiství a starší pracovníci 

 pracovníci bez nebo s malými zkušenostmi (noví, sezónní) 

 těhotné ţeny a kojící matky 

 pracovníci údrţby 

 

Musíme rovněţ provést identifikaci ohroţení; ne kaţdé nebezpečí (nebezpečná vlastnost) 

musí vyvolat ohroţení. Ohroţení chápeme jako moţnost aktivace nebezpečí. Posuzujeme, zda 
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nebezpečná vlastnost objektu můţe vyvolat ohroţení člověka nebo majetku. Jde o to, stanovit, 

zda můţe identifikované nebezpečí způsobit škodu. 

 

Před hodnocením rizik je vhodné zařadit posouzení stávajících opatření; pokud je zjištěno, ţe 

posuzovaný systém respektuje všechny závazné předpisy, normy, návody a jiné standardy, 

pak není nutné uvaţovat v následných krocích s rizikem, které tyto předpisy řeší. 

 

Hodnocení pracovních rizik můţe být provedeno různými způsoby, které závisí na získaných 

informacích, moţnostech posuzovatelů, druhu ohroţení, na účelu hodnocení a dalších. 

a) kvalitativní hodnocení - pouţívá se slovní vyjádření, především jedná-li se 

o jednoduchý provoz nebo kdyţ chybějí číselné údaje pro kvantitativní hodnocení. 

Pouţívá se k získání všeobecného přehledu o rizicích. 

b) polokvantitativní hodnocení – kvalitativně popsané situace mají přiděleny číselné 

hodnoty, jejichţ kombinací je určen stupeň ohroţení a výsledná hodnota rizika. 

Pouţívá se zejména k hodnocení rizik na pracovišti. Výsledná hodnota rizika 

stanovuje určení bezpečnostního opatření (bodová metoda). 

c) kvantitativní hodnocení – pouţívá číselné údaje pravděpodobnosti (počet událostí na 

100 tis. Cyklů, počet úrazů na milión pracovních hodin apod.), a důsledky 

neţádoucího stavu (stupeň poškození zdraví, hodnota škody v penězích, společenské 

a ekologické škody). Bývá vyuţíváno při potřebě přesného a důsledného hodnocení 

rizik; konstrukce strojů, pouţívání nebezpečných látek apod. 

 

 

3.4.2 Vyhodnocení závaţných rizik a opatření pro jejich odstranění 

respektive sníţení 

 

Při hodnocení rizik, na kterém jsem se aktivně podílel, pro stavbu: Rekonstrukce „budovy 

A“ ÚMOb Ostrava – Jih, jsme vycházeli z definice rizika. Riziko (R) je funkcí dvou 

parametrů: „pravděpodobnosti (P) a následku (N)“, vyjádřeno vzorcem: 

 

R  =  P  ∙  N 

 



40 

 

V našem konkrétním případě jsme toto hodnocení polokvantitativní bodovou metodou 

rozšířili o koeficient „hodnotitel“ - názor hodnotitelů (H) 

 

R  =  P  ∙  N ∙  H 

 

U bodové metody, podle které byla závaţná rizika vyhodnocena, byla pouţita stupnice 

charakteristik v hodnotách 1 – 5 : 

 

P – Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1. Nahodilá 

2. Nepravděpodobná 

3. Pravděpodobná 

4. Velmi pravděpodobná 

5. Trvalá 

 

N – Pravděpodobnost následků - závaţnost 

1. Poranění bez pracovní neschopnosti 

2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) 

3. Váţnější úraz vyţadující hospitalizaci 

4. Těţký úraz a úraz s trvalými následky 

5. Smrtelný úraz 

 

H – Názor hodnotitelů 

1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohroţení 

2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohroţení  

3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohroţení  

4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohroţení 

5. Více významných a nepříznivých vlivů na závaţnost a následky ohroţení a nebezpečí  

 

R – Míra rizika 

 0 – 5: Bezvýznamné riziko 

 6 – 20: Akceptovatelné riziko 

 21 – 50: Mírné riziko 



41 

 

 51 – 100: Neţádoucí riziko 

 101 – 125: Nepřijatelné riziko 

 

K vyhodnocení závaţných rizik pro stavbu: Rekonstrukce „budovy A“ ÚMOb Ostrava–Jih 

byla zpracována tabulka, jeţ obsahuje identifikaci nebezpečí, vyhodnocovací hodnoty 

(P, N, H, R) vyhodnocení a návrh bezpečnostního opatření. 

Vyhodnocení nejzávaţnějších rizik výše uvedené stavby je obsahem Přílohy č. 3. 

 

 

3.5 Plán BOZP 

            dle zákona č. 309/2006 Sb. [2]   

 

Zákon ukládá, aby zadavatel stavby v době přípravy stavby – projektování, zajistil 

ve spolupráci s koordinátorem zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 

bezpečné a zdraví neohroţující práce. 

 

Smyslem plánu BOZP je stanovit a následně zajistit bezpečné pracovní prostředí všem 

pracovníkům na stavbě (upravuje ustanovení ZP [1]). V plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi jsou uváděna potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 

provedení, a musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám během 

realizace stavby (zákon č. 309/2006 Sb. [2], §15, odst.2). 

 

Plán BOZP se vypracovává u staveb, kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákon 

č. 309/2006 Sb. [2], nebo kde budou v průběhu realizace stavby prováděny práce 

se zvýšeným rizikem, dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [3]. Vypracovaný plán bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi je součástí projektové dokumentace stavby pro 

stavební povolení nebo ohlášení stavby. 

 

1. Rozsah stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.: 

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší neţ 30 pracovních dnů, ve 

kterých bude pracovat současně více neţ 20 fyzických osob po dobu delší neţ 

1 pracovní den, 
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- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na 1 osobu. 

 

2. Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

- práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 

zeminy ve výkopu o hloubce větší neţ 5 m 

- práce související s pouţíváním nebezpečných vysoce toxických chemických látek 

a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů 

- práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahuje atomový zákon 

- práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 

utonutí 

- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více neţ 10 m 

- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického 

vybavení 

- studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním 

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

správy 

- potápěčské práce 

- práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) 

- práce s pouţitím výbušnin podle zvláštních předpisů 

- práce spojené s montáţí a demontáţí těţkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

 

Plán BOZP zpracovává stavebník, nebo jím pověřená osoba, a to v písemné formě. Musí být 

přístupný všem pracovníkům stavby v pracovní době. 

 

Náleţitosti plánu BOZP 

1. Textová část 

   - základní identifikační údaje stavby 

   - vymezení základních pravidel spolupráce zadavatele stavebních prací,  

     koordinátora a zhotovitelů při zajišťování BOZP v rámci realizace stavby 

   - stanovení základních pravidel spolupráce při vzniku mimořádné události na  

     stavbě 
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2. Přílohová část 

   - schéma prostorového uspořádání staveniště 

   - harmonogram stavby 

   - informace o rizicích 

   - přehled právních předpisů 

   - záznamové formuláře pro seznámení zhotovitelů s plánem 

 

Plán BOZP se zpracovává na základě informací známých v době jeho zpracování a před 

zahájením stavebních prací. Jeho aktualizace probíhá na základě dalších vstupních informací. 

Vyhotovení plánu BOZP pro stavbu „Rekonstrukce budovy A ÚMOb Ostrava–Jih“ 

vykazovalo hned od svého vzniku vadu. Vada spočívala v tom, ţe v době zpracování nebyli 

známi všichni budoucí zhotovitelé stavby. Tímto nebyla zcela splněna podmínka zákona 

č.309/2006 Sb. [2], § 16, odst. b). Uvedený nedostatek bude průběţně odstraňován 

pravidelnou a včasnou aktualizací plánu, coţ výše uvedený zákon umoţňuje. Plánem BOZP 

byly stanoveny termíny řádných schůzí BOZP, za účasti technického dozoru, koordinátora 

BOZP a zástupců zhotovitelů, kteří provádějí na stavbě konkrétní práce. Mimořádná schůzka 

BOZP bude svolávána po mimořádné události (neštěstí), případně dle potřeby. Zápis ze 

schůzky bude rozesílán stavebníkovi a všem odpovědným osobám a společnostem 

podílejících se na realizaci stavby. 

Bylo rozhodnuto, ţe na staveništi bude vedena samostatná kniha BOZP (deník), a o tomto 

bude proveden záznam ve stavebním deníku. 

 

Umístění plánu BOZP na stavbě 

Plán BOZP, včetně jeho aktualizací bude sjednocen do jednoho dokumentu, a umístěn 

(zavěšen v kopii) u vstupních dveří místnosti stavbyvedoucího stavby. Společně s plánem 

bude umístěna také kniha BOZP se záznamy o kontrolách a opatřeních. 

 

 

3.6 Následné dodrţování zákonných ustanovení v oblasti BOZP 

 

Opatření pro budoucí provoz 

Opatření uvedená a řešená projektovou dokumentací nezbavují provozovatele po uvedení 

objektu a zařízení do trvalého uţívání odpovědnosti k vytváření podmínek pro bezpečné, 
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nezávadné a zdraví neohroţující pracovní prostředí vhodnou organizací BOZP a přijímáním 

opatření k prevenci rizik v souladu se ZP, v návaznosti na související předpisy vztahující se 

na předmětná pracoviště a zahájení vlastní činnosti. 

 

Povinností provozovatele je zejména: 

- před uvedením do provozu prověřit stroje, technická zařízení, zařízení objektu 

a dokumentaci zařízení, zda odpovídají poţadavkům předpisů, odstranit zjištěné 

závady za účelem předcházení rizik ohroţení zdraví osob a zaměstnanců 

- v souvislosti se změnami po realizaci rekonstrukce zpracovat dokumentaci BOZP 

s aplikací předpisů ZP [1], zákona o zajištění dalších podmínek BOZP [2], 

NV č. 101/2005 Sb. [16], a dalších souvisejících předpisů, včetně stanovení lhůt 

čištění, kontrol zařízení, revizí, případně zkoušek zařízení, způsoby vedení 

dokumentace, odpovědnost za jednotlivé úkoly a další opatření, vyplývající 

z uvedených předpisů; určit a zajistit technická pomocná zařízení k provádění těchto 

činností, 

- zpracovat dokumentaci opatření pro zdolávání mimořádných událostí; 

NV č. 101/2005 Sb. [16], odst. 3f), 

- zajistit prověření zdravotního stavu zaměstnanců lékařem závodní preventivní péče 

zaměstnavatele, a jejich zdravotní stav v předepsaných lhůtách kontrolovat, 

- seznámit a v pravidelných lhůtách opakovaně seznamovat zaměstnance s právními 

a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informovat 

o rizicích práce a s opatřeními k omezení jejich nepříznivého vlivu na zdraví 

zaměstnanců a ověřovat jejich znalosti, přidělovat jim OOPP na základě vyhodnocení 

rizik a v souladu s NV č. 495/2001 Sb., [7] 

- zpracovat dokumentaci poţární ochrany ve smyslu a obsahu vyhlášky MV č. 246/2001 

Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru 

(vyhláška o poţární prevenci) [18], a organizovat zabezpečení poţární bezpečnosti 

podle dokumentace, 

- plnit další úkoly stanovené jiţ citovanými předpisy a předpisy souvisejícími za účelem 

předcházení rizik a ohroţení zdraví zaměstnanců. 
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4 Shrnutí 

 

 

Při činnostech ve stavebnictví dochází v důsledku pracovních úrazů k nejvyšší úmrtnosti 

vzhledem k počtu zaměstnanců. Ze statistik vyplývá, ţe pracovníci, kterým se nejčastěji 

přihodil smrtelný pracovní úraz, spadají do věkové kategorie 46 - 55 let. Nejčastější příčinou 

smrtelných úrazů jsou dopravní nehody, pády předmětů z výšky, pády osob, kontakt 

s pracovním strojem (přejetí, přiraţení, sraţení). 

Jednou z významných příčin úrazů je poţití alkoholu. Po poţití alkoholu člověk ztrácí 

sebekontrolu, má otupělé smysly, je nesoustředěný a především přestává vnímat nebo 

podceňuje hrozící nebezpečí. Podstatným problémem je skutečnost, ţe člověk po poţití 

alkoholu ohroţuje nejen své zdraví, ale především zdraví svých spolupracovníků nebo osob 

vyskytujících se na pracovišti. 

 

V politice kaţdé firmy musí být kladen důraz na BOZP, neboť zajištěním bezpečnosti při 

práci firma sniţuje finanční náklady spojené s úrazy, zvyšuje pracovní pohodu svých 

zaměstnanců a směřuje tak ke zvýšení prosperity firmy. Mnohdy si stále ještě zaměstnavatelé, 

zejména u menších firem neuvědomují, ţe vynaloţené finanční prostředky na BOZP jsou 

v důsledku mnohokrát niţší, neţ náklady spojené s řešením pracovních úrazů a sankcí. 

 

Nezbytností pro zajištění BOZP při rekonstrukci „budovy A“ ÚMOb Ostrava – Jih je plnění 

následujících podmínek a zásad: 

Zaměstnavatelé musí dle platné legislativy vytvořit podmínky bezpečné práce. Následně 

musejí důsledně dohlíţet a podnikat potřebné kroky k tomu, aby zaměstnanci a ostatní 

osoby tyto podmínky a zásady řádně dodrţovali, neboť jejich porušením často dochází 

k úrazům. 

Ovlivnit jednání pracovníků a osob na staveništi tak, aby nedocházelo k poškození zdraví 

- vlastní zájem na ochraně zdraví 

- uvědomění si nebezpečí 

- vědomosti (vzdělávání, školení, agitační materiály) 

- finanční motivace (sankce, ale i ocenění) 

- právo na ochranu zdraví (odmítnutí nebezpečné práce, právní ochrana) 
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Významnou součástí zajištění bezpečnosti je dobrá práce koordinátora, vyhodnocení rizik 

stavby, zpracování plánu BOZP na staveništi, přijetí vhodných opatření BOZP a průběţné 

vyhodnocování rizik, dodrţování právních předpisů, kontrola pracovních postupů na 

stavbě, vedení deníku BOZP dodrţování navrţených a nápravných opatření v oblasti 

BOZP. 
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5 Závěr 

 

 

Situace v zajišťování bezpečnosti práce při stavebních rekonstrukcích je výrazně ovlivněna 

skutečností, ţe bezpečnostní poţadavky k prováděným činnostem jsou velmi rozsáhlé 

a specifické, a to jak v přípravě a organizaci, tak zejména při vlastní realizaci prací. 

 

Předloţená bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění bezpečnosti práce při 

stavebních rekonstrukcích. 

V úvodní části mé bakalářské práce jsem prostřednictvím základních zákonných předpisů 

popsal povinnosti a práva zaměstnavatelů a zaměstnanců souvisejících s BOZP. 

V druhé části práce byla navrţena opatření k zajištění BOZP v průběhu realizace rekonstrukce 

„budovy A“  ÚMOb Ostrava – Jih. K naplnění daného cíle byly navrţeny podmínky a zásady 

v oblastech BOZP, jeţ musejí být striktně dodrţovány a plněny zaměstnavateli, zaměstnanci, 

a rovněţ dalšími osobami při přípravě stavby a na staveništi, 

 

Cíle zajištění bezpečnosti práce při rekonstrukci „budovy A“ ÚMOb Ostrava – Jih bylo 

dosaţeno: zajištěním staveniště pro bezpečný výkon prací, 

  určením odpovědného zástupce dodavatele, 

  splněním povinnosti stanovením koordinátora stavby, 

  vyhodnocením pracovních rizik a stanovením bezpečnostních opatření, 

  vypracováním plánu BOZP, 

  stanovením pracovních a technologických předpisů a jejich dodrţováním, 

  důsledným dodrţováním zákonných ustanovení. 

Pro dosaţení cíle zajištění BOZP musí být splněna podmínka vzájemné informovanosti 

a bezchybné komplexní spolupráce všech sloţek přípravy a realizace stavby.  

Ke zvýšení bezpečnosti musí významnou měrou přispět koordinátor BOZP, jeţ je v této 

problematice osobou odborně způsobilou. 

 

Závěrem lze konstatovat, ţe problematika bezpečnosti práce se řadí mezi důleţité úkoly kaţdé 

vyspělé společnosti. Chceme-li vytvořit účinné systémy prevence v technické a pracovně 

hygienické ochraně práce, s cílem zabránit poškozování lidského zdraví, musí kaţdý 

pracovník získat potřebné znalosti a morální cítění k uplatňování bezpečné práce. 
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Legislativa 

 

 

1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

2. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 

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

při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění 

3. NV č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

4. NV č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

5. NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů, v platném znění 

6. NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní ochranné 

prostředky 

7. NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích čisticích a dezinfekčních prostředků 

8. Zákon  č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění 

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

zákonů, v platném znění 

10. NV  č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

11. NV č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání záznamu 

o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam 

o úrazu 

12. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, 

v platném znění 

13. NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz 

a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

14. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění 

15. NV č. 176/2008 Sb., o technických poţadavcích na strojní zařízení 

16. NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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17. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění 

18. Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu 

státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci) 

19. ČSN EN 131-2   Ţebříky. Poţadavky, zkoušení, značení 

20. ČSN 33 2000-3   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení 

základních charakteristik 

21. ČSN ISO 3864-1   Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

22. ČSN 01 8013   Poţární tabulky 

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

 

 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČBÚ  Český báňský úřad 

ČNR  Česká národní rada 

ČÚBP  Český úřad bezpečnosti práce 

EI  Elektrická instalace 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MST  Ministerstvo stavebnictví 

MV  Ministerstvo vnitra 

NN  Nízké napětí 

NP  Nadzemní podlaţí 

NV  Nařízení vlády 

OIP  Oblastní inspektorát práce 

OOPP  Osobní ochranné pracovní prostředky 

OŢP  Ochrana ţivotního prostředí 

PO  Poţární ochrana 

UT  Ústřední topení (vytápění) 

ÚMOb  Úřad Městského obvodu 

VN  Vysoké napětí 

VZT  Vzduchotechnika 

ZP  Zákoník práce 

ZTI  Zdravotechnická instalace 
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Prohlášení o vyuţití výsledků bakalářské práce 

 

 

Prohlašuji, ţe: 

 

- jsem byl seznámen s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č 121/2000 

Sb., autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a náboţenských 

obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – školní dílo. 

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen   

„VŠB - TUO“) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci uţít 

(§ 35 odst. 3). 

- souhlasím s tím, ţe bakalářská práce bude v elektronické podobě uloţena v Ústřední 

knihovně VŠB - TUO k nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o kvalifikační práci budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB - TUO. 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB - TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB - TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB - TUO na 

vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

- beru na vědomí, ţe odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

 

 

V Ostravě  22. dubna 2010 

........................................... 

      podpis  

 

 

Vladimír Sýkora 

Jana Maluchy 208/61, Ostrava  Dubina 
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