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1 Úvod 

V roce 2006 vešel v platnost zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

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

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

Z pohledu mnohých odborníků se tento zákon stal zlomovým předpisem, který jasně 

definuje povinnosti jak stavebníků, tak zhotovitelů z hlediska míry odpovědnosti za zajištění 

bezpečného a zdraví neohroţujícího průběhu výstavby.  

Zákon také definuje funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na  staveništi 

(dále jen koordinátor BOZP, nebo koordinátor), včetně jeho práv a povinností. Dále je 

definován plán bezpečnosti práce na staveništi. Cílem této právní úpravy je bezesporu sníţení 

pracovních úrazů související se stavební činností, obzvláště pak těch smrtelných, kterých 

stavební průmysl vykazuje nezanedbatelné mnoţství.  

Přinesla, nebo přinese-li tato aktivita našich zákonodárců kýţený výsledek v podobě 

nejen sníţení počtu úrazů, ale i zvýšení morální zodpovědnosti za dodrţování bezpečnostních 

poţadavků vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení zhotovitelných i zadavatelských 

firem – o tom nechť vypovídají statistiky, čísla a hlavně čas, protoţe je třeba vzít na vědomí, 

ţe zákon je stále ještě „mladý“ a troufnu si říci, ţe ještě v roce 2009, coţ bylo dva roky po 

nabytí účinnosti zákona, více neţ polovina hlavně menších stavebníků vůbec o povinnostech, 

které jim zákon ukládá nevěděla, nechtěla vědět a nebo dělaly vše proto, aby se nějakým 

způsobem poţadavkům vyplývajících ze zákona vyhnuli, nebo je nemuseli vykonávat.  

Z mého pohledu zákon není dokonalý, jsem přesvědčen, ţe celý legislativní rámec 

České republiky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je příliš benevolentní 

hlavně v oblasti kontrol a postihů, které inspektoráty bezpečnosti práce ukládají. Tím 

rozhodně nechci říci, ţe zákon č. 309/2006 Sb., je zbytečný. Naopak si myslím, ţe jeho 

vydání otevřelo oči mnohým účastníkům výstavby a přineslo na staveniště zajištění větší 

bezpečnosti jak zaměstnancům, tak ostatním obyvatelům v blízkosti stavenišť.  

V diplomové práci popisuji reálnou stavební činnost, spojenou s výkonem koordinátora 

BOZP po dobu 2 měsíců. Všechna jména, názvy společností, název stavby apod., jsou 

smyšlené, jakákoli podobnost se skutečností je pouze neúmyslná a náhodná.  

 



 

2 

 

2 Základní právní úprava a povinnosti pro účastníky výstavby na 

úseku BOZP 

Vzhledem k legislativní struktuře, která leckdy připomíná neprostupnou dţungli, 

definuji v této sekci základní právní poţadavky, které tvoří systém organizace (můţeme říci 

systém  managementu bezpečnosti práce na staveništi). Hlavními nositeli zodpovědností jsou 

v tomto případě zadavatel stavby, koordinátor bezpečnosti práce na staveništi a zhotovitelé 

díla.  

2.1 Zákon 309/2006 Sb. 

Upravuje 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. 

2.1.1 Povinnosti zadavatele stavby (stavebníka) 

 Budou-li  na  staveništi  působit  zaměstnanci  více  neţ  jednoho zhotovitele  

stavby,  je  zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 

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

přihlédnutím k rozsahu a sloţitosti díla a jeho náročnosti  na  koordinaci  ve  

fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti  koordinátora při přípravě díla a 

při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéţ osobou. 

 Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a  

informace  pro  jeho  činnost, včetně informace o fyzických osobách,   které  se  

mohou  s  jeho vědomím zdrţovat na staveništi, poskytovat mu   potřebnou  

součinnost  a  zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě   jiné  osoby  k  

součinnosti  s  koordinátorem  po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

 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 
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b)  celkový  plánovaný  objem  prací  a  činností  během realizace díla  

přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,  

 je  zadavatel  stavby  povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehoţ   

náleţitosti  stanoví  prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu   práce  

příslušnému  podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním  

staveniště zhotoviteli. Oznámení můţe být doručeno v listinné nebo 

elektronické podobě. Dojde-li k podstatným 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 k 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. 

 Budou-li  na  staveništi  vykonávány  práce a činnosti vystavující   fyzickou  

osobu  zvýšenému ohroţení ţivota nebo poškození zdraví, které jsou  

stanoveny  prováděcím  právním předpisem (591/2006 Sb.), stejně jako 

v případech podle předchozího odstavce, zadavatel stavby zajistí, aby před 

zahájením prací na  staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na  staveništi  (dále  jen  "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, 

aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohroţující práce.  

V  plánu  je  nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i  

způsobu  provedení. Plán  musí  být  rovněţ  přizpůsoben  skutečnému stavu a  

podstatným změnám během realizace stavby. 

2.1.2 Povinnosti zhotovitele stavby 

 Nejpozději  do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloţit, ţe   informoval  

koordinátora  o  rizicích  vznikajících při pracovních nebo  technologických 

postupech, které zvolil. 

 Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po 

celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas  

předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny,  

brát  v  úvahu  podněty  a  pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování  
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plánu, tento plán dodrţovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a  postupovat 

podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve  lhůtách uvedených 

v plánu. 

2.1.3 Povinnosti jiné fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby 

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

nezaměstnává  zaměstnance  (dále  jen  "jiná osoba"), je povinna  poskytnout  

zhotoviteli  stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat  podle  

pokynů  nebo  opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohroţující   práce   

stanovených   zhotovitelem  stavby.  Jiná  osoba informuje  zhotovitele  stavby  

nejpozději  do  5  pracovních  dnů před převzetím  pracoviště,  a  není-li  to  ze  

závaţných důvodů moţné, bez zbytečného  odkladu  o  všech  okolnostech,  

které  by  mohly  při její činnosti  na  staveništi  vést  k  ohroţení  ţivota  a 

poškození zdraví dalších   fyzických   osob  zdrţujících  se  na  staveništi  s  

vědomím  zhotovitele. 

 Jiná fyzická osoba  je dále povinná: 

 dodrţovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi a přihlíţet k podnětům koordinátora, 

 pouţívat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, 

přístroje a nářadí, splňující poţadavky stanovené zvláštním právním 

předpisem, 

 nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení 

strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí pouţívat k účelům a za 

podmínek, pro které jsou určena. 

2.1.4 Povinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  na 

staveništi 

 Koordinátor je při přípravě stavby povinen: 

 v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby 

předat   zadavateli  stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke 

stavbě,  informace  o  rizicích,  která  se  mohou při realizaci stavby 

vyskytnout,  se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu   
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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, 

 bez  zbytečného  odkladu  předat projektantovi, zhotoviteli stavby,  pokud  

byl  jiţ  určen,  popřípadě jiné osobě veškeré další informace o   

bezpečnostních  a  zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se   

dotýkají jejich činnosti. 

 Koordinátor je při realizaci stavby povinen: 

 bez zbytečného odkladu  informovat  všechny  dotčené  zhotovitele stavby 

o bezpečnostních a  zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během 

postupu prací, 

 upozornit  zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování poţadavků  na  

bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  zjištěné  na pracovišti   

převzatém  zhotovitelem  stavby a vyţadovat zjednání nápravy. K tomu je   

oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

 oznámit   zadavateli   stavby  případy  podle  předchozího odstavce,  

nebyla-li   zhotovitelem  stavby  neprodleně přijata přiměřená opatření ke 

zjednání   nápravy. 

[1] 

2.2 Zákon 591/2006 Sb.  

Zákon o  bliţších  minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  práci 

na staveništích. 

2.2.1 Povinnosti zhotovitele stavby 

 Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrţeny poţadavky na 

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

vyhovovalo obecným poţadavkům na výstavbu podle Vyhlášky č. 137/1998 

Sb., a dalším poţadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb.  
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 Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností. Při tom 

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

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

 Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá 

zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který 

je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, 

jeţ jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických 

osob zdrţujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

 Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby: 

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

nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě poţadavků 

zvláštních právních předpisů dodrţovány bliţší minimální poţadavky 

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

č. 591/2006 Sb., 

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

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

plánují nebo provádějí: 

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

zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami 

souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb 

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

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

práce"), 

2. práce spojené s prováděním a demontáţí bednění a jeho podpěrných 

konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuţe a betonové 

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

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

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

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

zhotovování podlah, mazanin nebo dlaţeb, úpravy povrchu stěn například 

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

4. práce spojené s montáţí a spojováním, jakoţ i demontáţí a rozebíráním 

ocelových, dřevěných, betonových, ţelezobetonových, popřípadě jiných 

prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo 
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prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí 

o poţadovaném tvaru a provedení (dále jen "montáţní práce"), 

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

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

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

"bourací práce"), 

6. svařování a nahřívání ţivic v tavných nádobách podle vyhlášky 

č. 87/2000 Sb., 

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

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

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

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

a zařízení, jakoţ i montáţ a demontáţ jejich částí v rozsahu potřebném pro 

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

"udrţovací práce"), 

9. sklenářské práce, 

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

výrobky, 

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

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

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

 

 Jestliţe po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních 

a montáţních prací nebo při udrţovacích pracích, není moţno zajistit, aby práce 

byly prováděny na pracovištích, která splňují poţadavky nařízení vlády 

č. 101/2005 Sb., a jestliţe při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště 

hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, 

zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakoţ i bezpečný přístup na 

pracoviště v souladu s poţadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 [ 2 ] 
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2.2.2 Povinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  na 

staveništi 

 Koordinátor během přípravy stavby: 

 dává  podněty  a  doporučuje  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  bezpečnosti  a  ochrany  

zdraví  při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 

zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

 poskytuje  odborné konzultace a doporučení týkající se poţadavků na   

zajištění  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, 

 zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a   

místním  a  provozním  podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy   

zpracované  v  podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví   

neohroţující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli,   

pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

 zajistí  zpracování  poţadavků  na  bezpečnost a ochranu zdraví při   práci při 

udrţovacích pracích. 

 Koordinátor během realizace stavby: 

 koordinuje  spolupráci  zhotovitelů  nebo  osob jimi pověřených při   

přijímání  opatření  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci   se  

zřetelem  na  povahu  stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a   

činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti,   s  

cílem  chránit  zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a   

předcházet vzniku nemocí z povolání, dává  podněty a na vyţádání 

zhotovitele doporučuje technická řešení   nebo  opatření  k  zajištění 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení   pracovních   nebo   

technologických   postupů  a  plánování   bezpečného  provádění prací, které 

se s ohledem na věcné a časové vazby   při   realizaci   stavby   uskuteční   

současně   nebo  na  sebe  budou   bezprostředně navazovat, 

 spolupracuje  při  stanovení času potřebného k bezpečnému provádění   

jednotlivých prací nebo činností, 

 sleduje  provádění  prací na staveništi se zaměřením na zjišťování,  zda jsou 

dodrţovány poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,   

upozorňuje  na  zjištěné  nedostatky  a poţaduje bez zbytečného odkladu   

zjednání nápravy, 

 kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na   

staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

 spolupracuje  se  zástupci  zaměstnanců  pro  oblast  bezpečnosti a  ochrany  

zdraví  při práci a s příslušnými odborovými organizacemi (262/2006 Sb.),   

popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka 

(183/2006 Sb.), 

 zúčastňuje  se  kontrolní  prohlídky  stavby,  k  níţ  byl  přizván  stavebním 

úřadem podle zvláštního právního předpisu 183/2006 Sb., 

 navrhuje  termíny  kontrolních  dnů  k  dodrţování  plánu za účasti   

zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 

 sleduje,  zda zhotovitelé dodrţují plán a projednává s nimi přijetí   opatření a 

termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

 provádí  zápisy  o  zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně  zdraví   

při   práci  na  staveništi,  na  něţ  prokazatelně  upozornil  zhotovitele,  a  

dále  zapisuje  údaje o tom, zda a jakým způsobem byly  tyto nedostatky 

odstraněny. 

[ 2 ] 
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3 Průběh činnosti koordinátora BOZP na stavbě 

3.1 Poptávka činností koordinátora BOZP v realizaci stavby 

Na základě povinností vyplývajících ze zákona 309/2006 Sb., musí zadavatel stavby  

vyhodnotit následující parametry stavby: 

A. Určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi? 

 

   NE 

 

    

ANO   

 NE NE 

 

  

 ANO                                                                   ANO 

 ANO  

  

 

 

ANO   

 NE 

  

        NE 

    

  

Obr. č.1. Posouzení stavby zadavatelem z hlediska zákona 309/2006 Sb., 

Bude na staveništi působit více 

jak jeden zhotovitel? 

Bude celková doba trvání 

prací a činností 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 celkový  plánovaný  

objem  prací  a  činností  

během realizace díla  

přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou 

osobu? 

 

Budu, jako zadavatel stavby provádět 

práce  sám  pro sebe svépomocí 

podle § 160 odst. 3 stavebního 

zákona? 

Vyţaduje stavba   stavební  

povolení  nebo ohlášení 

dle   § 103 stavebního 

zákona? 

Koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví na staveništi se 

neurčuje 

Zadavatel stavby má za povinnost určit 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi 
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B. Mám, jako zadavatel stavby za povinnost nechat zpracovat plán BOZP na 

stavbu? 

 

 

 

 

        

 NE 

 

 

 

 

 

 NE 

 

 

 

 

 

 

 

  ANO 

  ANO 

      

Obr. č. 2. Posouzení stavby zadavatelem z hlediska zákona 309/2006 Sb., 

Budou  na  staveništi  vykonávány níţe uvedené práce 

a činnosti vystavující fyzickou  osobu  zvýšenému 

ohroţení ţivota nebo poškození zdraví? 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození 

zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve 

výkopu o hloubce větší neţ 5 m. 

2. Práce související s pouţíváním nebezpečných 

vysoce toxických chemických látek a přípravků 

nebo při výskytu biologických činitelů podle 

zvláštních právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně 

nevztahují zvláštní právní předpisy. 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 

spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do 

volné hloubky více neţ 10 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech 

energetických vedení, popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné 

protlačováním nebo mikrotunelováním z 

podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud 

nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy. 

8. Potápěčské práce. 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v 

kesonu). 

10. Práce s pouţitím výbušnin podle zvláštních 

právních předpisů. 

11. Práce spojené s montáţí a demontáţí těţkých 

konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových a dřevěných určených pro trvalé 

zabudování do staveb. 

Bude celková doba 

trvání prací a činností 

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 

celkový  plánovaný  

objem  prací  a  činností  

během realizace díla  

přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu 

fyzickou osobu? 

 

Zadavatel stavby má za povinnost nechat zpracovat plán BOZP na staveništi 

Zadavatel stavby 

nemá za povinnost 

zpracovat plán 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví  
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C. Mám, jako zadavatel stavby za povinnost doručit oznámení o zahájení 

prací, oblastnímu inspektorátu  práce  příslušnému  podle místa staveniště 

nejpozději do 8 dnů před  předáním  staveniště zhotoviteli? 

 

 

NE NE 

 

 

 

 

 

 

 ANO 

 

Obr. č. 3. Posouzení stavby zadavatelem z hlediska zákona 309/2006 Sb., 

 

 

Na základě vyhodnocení výše uvedených poţadavků, byla sepsána smlouva o výkonu 

činnosti koordinátora BOZP ze které vyplývá následující: 

 

 

 

 

 

 

Bude celková doba trvání prací a 

činností 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 celkový  plánovaný  objem  

prací  a  činností  během realizace 

díla  přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou 

osobu? 

 

Zadavatel stavby má za 

povinnost doručit oznámení o 

zahájení stavebních prací  

 

Zadavatel stavby nemá za 

povinnost doručit oznámení o 

zahájení stavebních prací  



 

13 

 

 

3.2 Vybraná smluvní ustanovení 

SMLOUVA 

O VÝKONU ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP  

PŘI REALIZACI STAVBY  S NÁZVEM:  

„Rekonstrukce a úprava ţelezniční tratě Uničov - Šternberk“ 

 

objednatel:  

Správa železnic a silnic a.s. 

Komenského 12  

19032 Olomouc 

IČO: 56325411 

zastoupené : Ing. Janem Šubou, jednatelem společnosti 

na straně jedné  

a 

koordinátor BOZP: 

obchodní společnost Jindřich Novák a.s.   

Nová 817 

78391 Uničov  

IČO: 84092553 

zastoupen: Bc. Jindřichem Novákem, majitelem společnosti 

 

na straně druhé 

 

 Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je kompletní zajištění funkce a činnosti 

koordinátora BOZP v realizaci stavby  (dále jen koordinátor) a jejího bezprostředním 

okolí podle podmínek zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další 

poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících zákonů, nařízení vlády a 

předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a č. 592/2006 Sb., o podmínkách 

akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.  

 

Povinnosti zhotovitele 

Koordinátor BOZP se zavazuje vykonávat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., zejména tyto činnosti: 

a) informovat a upozorňovat: 

 bez zbytečného odkladu všechny dotčené zhotovitele, podzhotovitele stavby a 

další jiné osoby na všechna moţná nebezpečí, bezpečnostní a zdravotní rizika, 

která vznikla na staveništi příp. v jeho bezprostředním okolí během postupu 

prací nebo se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytnout, 

 bez zbytečného odkladu zhotovitele, podzhotovitele stavby a další jiné osoby na 

nedostatky v uplatňování poţadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi (dále i  „BOZP“) zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby            

a podzhotovitelem, 

 bez zbytečného odkladu zadavatele stavby na případy předchozího bodu tohoto 

článku, nebyla-li zhotovitelem stavby a podzhotovitelem neprodleně přijata 

přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

b) vyţadovat zjednání nápravy v případě zjištění nedostatků v uplatňování poţadavků 

na BOZP na staveništi a navrhovat k tomu přiměřená opatření, 

c) koordinovat spolupráci zhotovitelů a podzhotovitelů 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 a jeho bezprostředním 

okolí, současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, 

zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

d) dávat podněty a na vyţádání zhotovitele a podzhotovitele doporučovat technická 

řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo 

technologických postupů, harmonogramu prací a výluk a plánování bezpečného 

provádění prací, které se s ohledem na plán organizace výstavby, věcné a časové 

vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně 

navazovat,  

e) sledovat s ohledem na BOZP: 
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 zda zhotovitelé a podzhotovitelé dodrţují plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) a projednávat s nimi přijetí opatření a 

termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

 zda navrhovaná technická a organizační preventivní opatření jsou v souladu 

s právními předpisy, hodnotami uvedenými v českých technických normách, 

technicky realizovatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 

stavby a ekonomicky přijatelná, 

f) kontrolovat: 

 realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných 

subjektů, 

 zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

 označení staveniště a zveřejnění a aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ na 

viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací aţ 

do doby předání díla do uţívání nebo ukončení platnosti této smlouvy, 

 a zaměřovat se zejména na charakteristiku technologických postupů a  prací v 

rámci jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů, zdroje ohroţení 

zdraví a bezpečnosti pracovníků, ochranu cestující veřejnosti a třetích osob, 

bezpečnostní a ochranná pásma, vytýčení hranic, obvodů a uloţení jednotlivých 

zařízení, zabezpečení staveniště, způsoby poţadovaného omezení rizikových 

vlivů, vnitřní komunikace a únikové cesty (především s ohledem na PO), 

přístupové a odvozové trasy, ochranu pracovníků, pracovního a ţivotního 

prostředí před účinky škodlivin, skladování materiálů a manipulace s nimi, 

vnitrostaveništní dopravu, technické pomůcky, zařízení  a stroje, bezpečné 

přístupy a plochy pro obsluhu, údrţbu a opravy, skladování a manipulace 

s nebezpečnými látkami apod., 

g) spolupracovat: 

 při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 

činností v rámci plánu organizace výstavby, harmonogramu prací a výluk, 

pracovních  a technologických postupů a kontrolního a zkušebního plánu, 

 se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                       

a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 

provádějící technický dozor zadavatele stavby, 
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h) navrhovat: 

 kontrolní dny k dodrţování plánu BOZP ve smyslu § 8, odst. 2, písm. a) Nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., ve vhodném počtu po dohodě s technickým dozorem 

stavby (včetně zpracování zápisu), 

 nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupů 

prací včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření a včas informovat 

odpovědnou osobu zhotovitele (zadavatele) stavby, včetně provádění následné 

kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda byly provedeny změny 

v realizaci stavby a jejich zaznamenání v příloze plánu BOZP – „Deník 

koordinátora“, 

 technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 

bezpečného   a zdraví neohroţujícího prostředí a podmínek výkonu práce vhodná 

pro plánování jednotlivých prací (technologických postupů), zejména těch, které 

se uskutečňují současně nebo v návaznosti, 

i) zúčastňovat se: 

 kontrolní prohlídky stavby, k níţ byl přizván zadavatelem stavby příp,. 

stavebním úřadem podle stavebního zákona, 

 uvedení jednotlivých částí stavby do prozatímního uţívání ke zkušebnímu 

provozu (příp. předčasného uţívání),  

 výrobních porad, porad vedení stavby a kontrolních dnů stavby za účasti 

zhotovitelů, podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených a informovat o 

výsledcích své činnosti  a dodrţování plánu BOZP, 

j) vést dokumentaci: 

 deník koordinátora se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, 

rozsahu kontrolní činnosti, zjištěných závadách, odpovědných osobách, 

navrţených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti se 

zadavatelem stavby, údaje o tom, zda a jakým způsobem a kým byly tyto 

nedostatky odstraněny, 

 databázi zjištěných závad, vytváří přehledové listy zjištěných závad pro různé 

úrovně řízení stavby, včetně průkazné fotodokumentace, 
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k) provádět: 

 potřebnou aktualizaci plánu BOZP v souladu s aktualizovanými harmonogramy 

provádění prací a výluk, pracovními a technologickými postupy, plánem 

organizace výstavby, kontrolními a zkušebními plány, 

 potřebnou aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ v souladu s aktuálním stavem 

na staveništi při provádění stavby, 

 dohled nad pracovními podmínkami v souladu s platnou legislativou pro 

prevenci nemocí z povolání, 

l) zpracovat: 

 a zapsat údaje do „Oznámení o zahájení prací“ (dále téţ „Oznámení“) a 

s náleţitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem je doručit v listinné 

formě či elektronickou cestou na základě plné moci v termínu jménem 

zadavatele stavby oblastnímu inspektorátu práce (dále téţ „OIP“) příslušnému 

podle místa staveniště, včetně jeho následné aktualizace, tj. podávat „Opravná 

oznámení“. V těchto případech se koordinátor BOZP zavazuje předat zadavateli 

stavby kopie podaných „Oznámení“, resp. „Opravná oznámení“ potvrzená 

koordinátorem BOZP, a to  nejpozději do tří dnů  po jich podání, 

 a předat zadavateli stavby před zahájením činností na staveništi komplexní 

konkrétní plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho 

bezprostředním okolí (4x v listinné a 2x v el. podobě) s aktualizovanými údaji, 

informacemi a postupy na povahu, rozsah a provozní podmínky stavby, místní a 

klimatické podmínky v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a 

zdraví neohroţující práce včetně přílohy „Nesoulady“ při řešení problematiky 

BOZP. Tento odsouhlasit a autorizovat všemi zhotoviteli, resp. podzhotoviteli, 

 a do časového harmonogramu postupu prací a výluk, příp. plánu organizace 

výstavby,   pracovních a technologických postupů a kontrolního a zkušebního 

plánu vyznačit kritické body týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, 

 a předávat písemně zhotoviteli, resp. podzhotovitelům stavby bez zbytečného 

odkladu veškeré další informace o nebezpečích, bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti na stavbě a 

v jejím bezprostředním okolí, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické 

osoby zvýšenému ohroţení ţivota, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání, 
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 a předat zadavateli stavby aktualizovaný přehled právních předpisů bezpečnosti             

a ochrany zdraví při práci na staveništi vztahujících se ke stavbě a jejímu 

bezprostřednímu okolí vţdy, kdy k aktualizaci dojde změnou právního předpisu, 

a to nejpozději ke dni účinnosti právního předpisu, kterým se změna provádí, 

 a předat zadavateli stavby v souladu s § 7 písm. d) Nařízení vlády č.591/2006 

Sb., opravu „Manuálu údrţby stavby“ (4x v listinné a 2x v el. podobě) podle 

aktuálního stavu při dokončení stavby, nejpozději do 7 dnů po jejím provedení, 

 a předat originál deníku koordinátora BOZP a originál plánu BOZP zadavateli 

stavby do 30 dnů po dokončení stavby a jejím řádném předání a převzetí 

vlastníkem nebo uţivatelem, 

m) vyvěsit a zveřejnit „Oznámení o zahájení prací“ na viditelném místě u vstupu na 

staveniště, 

n) zajišťovat odbornou podporu a součinnost při komunikaci s orgány státní správy                   

a samosprávy, 

o) poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se poţadavků na zajištění 

bezpečné     a zdraví neohroţující práce, ochrany ţivotního prostředí, odhadu a 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 celém průběhu, rozsahu a všech souvislostech realizace stavby, 

p) nejpozději před kolaudací stavby, nebo před uvedením jednotlivých částí stavby do 

prozatímního uţívání ke zkušebnímu provozu (příp. předčasného uţívání) 

konzultovat otázky BOZP s příslušnými uţivateli a správci a prokazatelně jim pro 

účely udrţovacích prací předat „Manuál údrţby stavby“. 

 

 

Povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje dát koordinátorovi BOZP pokyny pro jeho činnost podle této 

smlouvy a vybavit jej potřebnými podklady. 

2. Objednatel se zavazuje koordinátorovi BOZP oznámit termín zahájení prací nejpozději 1 

týden před tímto termínem. 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou součinnost nutnou 

k provádění činnosti podle této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje, ţe k součinnosti 
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zaváţe i třetí osoby, které se na stavbě, na které bude koordinátor BOZP  provádět 

svou činnost dle této smlouvy, podílejí, zejména, zhotovitelé a podzhotovitelé 

stavebních prací, projektanti stavby a další. 

4. Objednatel se zavazuje dostatečně včas oznámit koordinátorovi BOZP omezení rozsahu 

nebo přerušení prací, jeţ bude mít vliv i na omezení rozsahu činnosti zhotovitele. 

5. Objednatel poskytne součinnost koordinátorovi BOZP při stanovení seznamu prací a 

činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroţení ţivota nebo poškození zdraví 

podle Nařízení vlády 591/2006 Sb., pro kaţdý stavební objekt. 

6. Objednatel je povinen před schválením pracovních postupů a technologických postupů  

(dále PP, TeP) při realizační etapě stavby je předat k připomínkování koordinátorovi 

BOZP. Toto ustanovení se dotýká pouze prácí se zvýšeným ohroţením ţivota nebo 

zdraví podle nařízení vlády 591/2006 Sb. 

 

CENA a platební podmínky 

Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši: 

a) Cena bez DPH  .......................................................................... 150000,- Kč 

b) DPH  ........................................................................................... 28 500,- Kč 

c) Celková cena včetně DPH (a + b) ............................................. 178500,- Kč [3] 
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4 Výkon činnosti koordinátora BOZP v realizaci 

Koordinátor na základě smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci 

stavby obdrţel od zadavatele následující dokumenty. Jen připomínám, ţe zadavatel stavby je 

povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a  informace  pro  jeho  činnost, včetně 

informace o fyzických osobách,   které  se  mohou  s  jeho vědomím zdrţovat na staveništi: 

 Stavební povolení 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 Seznam předpokládaných zhotovitelů 

 Předběţný harmonogram výstavby 

 

Bohuţel zadavatel nedodal plán bezpečnosti a ochrany zdraví v přípravě stavby (jenţ 

měl být vzhledem k povaze stavby součástí projektové dokumentace), čímţ nedodrţel své 

povinnosti vyplývající ze zákona  309/2006Sb., coţ můţe mít za následek komplikace při 

vlastní realizaci stavby z pohledu koordinace bezpečnosti, hlavně z hlediska postupu prací. 

Na základě informací, které zadavatel stavby poskytnul k výkonu koordinátora BOZP 

a na základě smluvních podmínek, vypracovává koordinátor BOZP plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví na staveništi. 
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5 Zásady tvorby plánu BOZP 

 Jak by měl plán BOZP na staveništi vypadat? 

o Dle zákona 309/2006 Sb.,  plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi  (dále  jen  "plán"), musí být podle druhu a velikosti 

stavby zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 

a zdraví neohroţující práce. V  plánu  je  nutné uvést potřebná opatření 

z hlediska časové potřeby i   způsobu  provedení.  Musí  být  rovněţ  

přizpůsoben  skutečnému stavu a  podstatným změnám během realizace 

stavby. 

o Jak si výše uvedené ustanovení vyloţit v praxi? Budiţ nám 

vodítkem vyjádření Ing. Jaroslava Lukeše z Oblastního inspektorátu 

práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. 

 

5.1 Poţadavky na optimalizaci plánu BOZP na staveništi 

1) Zásady pro zpracování plánu BOZP 

Změnou legislativy v oblasti BOZP s platností od 1.1.2007 vydáním zákona 

č. 309/2006 Sb., o BOZP, v platném znění a jeho prováděcího předpisu NV č. 91/2006 

Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, vyplynuly pro zadavatele stavby nové povinnosti. Hlavní změnou je 

povinnost určení – ustavení funkce koordinátora dle § 14 a vypracování plánu BOZP 

dle§ 15 citovaného zákona. Rozhodujícím kritériem pro zpracování plánu BOZP je 

skutečnost, zda jsou naplněny zásady dle odst. 1 písm. a) a b) § 15, kdy na stavbě 

pracuje více jak jeden zhotovitel (coţ je zaměstnavatel), případně zda-li na stavbě 

budou při její realizaci vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohroţení ţivota nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 

právním předpisem, a to v příloze č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. Povinnost zpracovat plán 

BOZP je zákonem uloţena zadavateli stavby. Posláním tohoto plánu je zajištění 

bezpečného a zdraví neohroţujícího průběhu všech prací prováděných při realizaci 

stavby. Plán je nutno zpracovat před zahájením stavebních prací a musí obsahovat 

potřebná opatření nejen z hlediska časového průběhu stavby, ale musí být operativně 



 

22 

 

přizpůsobován skutečnému stavu a všem případným změnám, které v průběhu stavby 

nastaly. Plán musí obsahovat, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 

provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 

podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohroţující práce. 

Plán BOZP by měl řešit bezpečnostní situaci na dané konkrétní stavbě. Je nepřijatelné 

zpracování jednoho universálního a poměrně rozsáhlého dokumentu a tento pouhou 

změnou identifikačních údajů přizpůsobovat na stavby s výraznou odlišností, a to jak 

z hlediska rozsahu, tak i druhu realizovaných stavebních objektů. Rovněţ tak by neměl 

plán obsahovat universální výčet rizik, která se mnohdy vůbec při stavební činnosti 

nevyskytují. U velkých staveb s více stavebními objekty realizovanými v rámci stavby 

je vhodné (ba dokonce potřebné) pro jednotlivé objekty zpracovat dílčí plán BOZP 

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

opatření byla z hlediska bezpečnosti práce účinnější. 

Velmi důleţitá je průběţná aktualizace plánu. Jedná se zejména o časový 

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

prováděných prací. Všechny změny je nutné průběţně v předstihu podchytit a u změn 

významných, které by mohly zvýšit riziko práce nebo ohroţovat pracující osoby na 

stavbě, přijmout účinná opatření. Na zpracování plánu BOZP se zpravidla podílí 

koordinátor, popř. do 31.12.2011 osoba, u níţ je prokázána potřebná odbornost, a to 

jak během přípravy stavby, tak i při její realizaci. Toto platí v případě, ţe pro danou 

stavbu bude koordinátor jmenován. Pokud se bude jednat o stavební práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroţení nebo poškození zdraví, kdy nemusí 

být jmenován koordinátor, předpokládá se, ţe tento plán vyhotoví projektant a 

následně zhotovitel stavby. Za dodrţování plánu BOZP zodpovídají zhotovitelé 

stavby, kontrolují jeho dodrţování, a to prostřednictvím osoby odborně způsobilé a 

všech vedoucích pracovníků na stavbě. Kontrolní úlohu má pochopitelně i 

koordinátor. V ţádném případě neznamená, ţe pozice koordinátora je výlučně spjata s 

jedinou formou kontroly BOZP na stavbě. Tato povinnost soustavně vyţadovat a 

kontrolovat dodrţování ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahují k výkonu dané práce, je 

jednou ze základních povinností kaţdého zhotovitele (zaměstnavatele) - § 103 odst. 2 

ZP. Zjištěné nedostatky a přijatá operativní opatření se projednávají účinným 

způsobem s dotčenými zhotoviteli stavby na poradách, kontrolních dnech apod. vţdy 

za součinnosti a řízení koordinátorem. Plán musí být na stavbě trvale k dispozici všem 



 

23 

 

osobám,  jichţ se týká a tyto osoby s ním musí být prokazatelně seznámeny. Při kaţdé 

aktualizaci plánu či jeho částí musí být provedeno opětovně seznámení 

zainteresovaných osob. S plánem musí být seznámeni všichni noví zhotovitelé stavby, 

kteří dodatečně nastupují k provádění stavebních prací. Plán BOZP se nezasílá na 

příslušný OIP (není součástí oznámení o zahájení prací), rovněţ tak se inspektorátu 

neoznamují případné změny plánu. 

 

2) Optimální obsah plánu BOZP 

 

a) Základní identifikační údaje 

 

Do této části nutno uvést identifikační údaje, které přesně a jednoznačně určují místo a 

charakteristiku stavby, dále údaje o zadavateli, hlavním zhotoviteli, podzhotovitelích, 

všech kontaktních osobách, tj. projektant, koordinátor, osoby odborně způsobilé v 

oblasti BOZP a PO, rozhodujících účastníků výstavby, případně dalších osob 

podílejících se na zhotovení stavby. V případě, ţe se jedná o větší stavby o více 

stavebních objektech, je vhodné s upřesněním tyto údaje vázat na kaţdý stavební 

objekt realizovaný v rámci celé stavby zvlášť. Veškeré identifikační údaje musí být 

trvale aktuální a proto je nutné operativně zaznamenávat veškeré vzniklé změny. 

Součástí plánu jsou rovněţ důleţitá telefonní čísla jak kontaktních osob, tak 

záchranného systému (policie, hasiči, první pomoc apod.). 

b) Situační plán (nákres) staveniště 

 

Situační plán staveniště musí zakreslovat celkovou situaci stavby – jednotlivých 

budovaných objektů, jakoţ i stavebních objektů dočasných (např. kanceláře), 

vyznačení všech prostor, komunikací a zařízení, která mají vliv na zajišťování BOZP. 

Situační plán musí být přehledný s případným barevným odlišením a v takovém 

měřítku, aby z něho byla patrná dobrá orientace o polohách a umístění: 

- ohraničení obvodu staveniště oplocením, příp. u liniových staveb zábranami, vstupů 

a vjezdů na staveniště s potřebnými informacemi a dopravním značením 

- dopravních (průjezdních) a přístupových komunikací odstavných a parkovacích 

ploch pro vozidla a stavební stroje 

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

přístřešky, volné skládky) 
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- manipulačních ploch (nezpevněné, zpevněné), odvodnění staveniště 

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

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

dočasné konstrukce 

- objektů zařízení staveniště (dočasných dílen, sanitárního zařízení – šatny, umývárny, 

záchody, stravování apod.) 

- stávajících hlavních rozvodů podzemních a nadzemních vedení (el. kabely a el. 

nadzemní vedení, plynovod, kanalizace, vodovod apod.) včetně přípojek, a to i s 

ohledem na nově (dočasně) zřizované s vyznačením hlavním uzávěrů a vypínačů 

- vyznačení ochranných a bezpečnostních pásem inţenýrských sítí (technické 

vybavení daného území) 

- vyznačení skládek odpadu, umístění kontejnerů 

- zařízení pro případ likvidace poţáru, pro záchranné práce, pro první pomoc 

 

c) Identifikovaná rizika na staveništi s údaji o povaze těchto rizik 

 

Součástí plánu (nejlépe jako jeho příloha) musí být dokumentace rizik, která se 

zpracovává na všechny předpokládané činnosti v průběhu realizace stavby a to dle 

poţadavků § 102 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (ZP). Na základě 

podchyceného zjištění nutno hodnocením určit míru rizika a přijmout vhodná opatření. 

Zejména by měl plán zaznamenat obzvláště rizikové práce s vymezením bezpečných 

prostor a uvedením nezbytných opatření k eliminaci důsledků těchto prací. V ţádném 

případě by se neměl v této části plánu objevovat obecný náhled na rizika, ale konkrétní 

specifika dané stavby a tomu odpovídající bezpečnostní řešení. Rizika musí být 

posuzována osobou, která má osvědčení odborné způsobilosti k plnění úkolů v 

prevenci rizik, výjimečně lze připustit (zákon č. 309/2006 Sb.,  dle § 22 odst. 2 

umoţňuje), aby uvedenou záleţitost hodnotila osoba, která má odborné znalosti a 

praktické zkušenosti získané podle dříve platných předpisů, tj. uznávanou potřebnou 

kvalifikaci. Plán by měl řešit i způsob vzájemného informování o rizicích mezi 

jednotlivými zhotoviteli stavby. 
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d) Časový plán 

 

Časový plán pro realizaci stavby zpravidla vychází z předpokládaného harmonogramu 

navrţeného projektantem v projektové dokumentaci s upřesněním uvaţovaného 

nástupu na stavbu a doby trvání práce jednotlivých významných zhotovitelů. Při 

zpracování časového plánu je velmi důleţité znát návaznost a moţné vzájemné 

překrývání jednotlivých druhů stavebních prací tak, aby v případě vyskytujících se 

rizik mohla být přijata potřebná opatření. Časový plán by měl být nastaven reálně s 

přihlédnutím ke skutečným kapacitním a materiálovým  moţnostem zhotovitele stavby 

a pochopitelně i s ohledem na klimatické podmínky v jednotlivých ročních období. 

Plán je nutné v případě potřeby aktualizovat – reagovat na objektivní důvody změn a 

nutné korekce projednat za spoluúčasti odpovědných zástupců zhotovitelů stavby. 

Dobře zpracovaný plán s reálným časovým rámcem a účelným pořadím návaznosti 

pracovních úkonů má velký význam pro odpovídající průběh stavby a tím i pro 

zajišťování bezpečnosti práce a pracovního prostředí na staveništi. Práce pod tlakem, 

obzvláště při nereálních časových lhůtách, nepříznivě ovlivňují bezpečnost práce a 

mají zpravidla za následek vyšší míru porušování bezpečnostních předpisů, vzájemné 

ohroţování pracovníků na staveništi (pravděpodobnost vzniku úrazů) a často 

negativně ovlivňují i kvalitu stavby. 

 

e) Předpokládaný počet zaměstnanců 

 

Součástí plánu by měl být uváděn předpokládaný potřebný počet pracovníků 

(zaměstnanci a samostatně podnikající fyzické osoby – dále PFP) podílejících se na 

výstavbě včetně jejich časového nárůstu a úbytku. Tyto údaje je obtíţné přesně 

stanovit, bude se jednat o orientační podklad podle informací jednotlivých zhotovitelů 

s případným sdělením o moţném zabezpečení dalších subdodávek PFO. Tuto část 

plánu bude potřebné upřesňovat podle skutečného počtu, který budou mít zhotovitelé k 

dispozici. V kaţdém případě by mělo být v plánu zakotveno, aby zhotovitelé 

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

vykonávanou činnost potřebnou zdravotní způsobilost (lékařská prohlídka, pokud je 

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

předepsána. 
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f) Organizace dopravy na staveništi, zásady pro skladování 

 

Plán BOZP musí v návaznosti na předchozí situační plán staveniště stanovit potřebné 

údaje o prostorech pro dopravu včetně komunikací pro vozidla i pěší, dopravní trasy 

zvláště objemových a těţkých zařízení, údaje o přesunu hmot, organizaci práce za 

veřejného silničního provozu. S tím je úzce spjata i nutnost dopravního značení a 

stanovení maximálních povolených rychlostí. S ohledem na průběh výstavby je 

mnohdy potřebné provádět změny v dopravě, zvláště jedná-li se o staveniště, přes 

která vedou veřejné komunikace. Vzhledem k tomu, ţe komunikace na stavbě jsou 

vyuţívány většinou zhotovitelů, musí být v plánu rovněţ stanoveno, kdo zajišťuje 

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

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

skladování je odvislá od typu stavby. Sklady s nebezpečnými látkami (např. hořlavé 

kapaliny, technické plyny) musí být situovány do volných prostor a na vhodné plochy. 

Pokud jsou venkovní skládky v zastavěném území mimo vlastní stavbu, je nutné na 

tyto prostory pohlíţet jako součást stavby a tím pádem musí být zajištěny jako vlastní 

stavba, tj. oplocením, příp. osvětlením. 

 

g) Kontrolní a organizační činnost 

 

Plán musí také obsahovat ujednání o systému kontrol BOZP na staveništi, pravomoci 

(kompetence) a odpovědnost koordinátora, opatření ke sjednání nápravy v případě 

nedodrţování stanovených bezpečných pracovních postupů zhotoviteli, nepouţívání 

OOPP pracovníky stavby, způsob event. kontroly na alkohol, případně zásady o 

moţnosti uplatnění postihů. Tyto údaje by měly být taktéţ podchyceny v obchodních 

smlouvách mezi zadavatelem a zhotovitelem a vzájemně mezi zhotovitelem a 

podzhotoviteli. Plán musí stanovit termíny (lhůty) porad BOZP a povinnost 

zúčastňovat se těchto setkání odpovědnými zástupci jednotlivých účastníků výstavby. 

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

do stávajícího plánu, tzn. plán BOZP je trvale „ţivým“ dokumentem a podléhá 

potřebné aktualizaci. Součástí plánu musí být pojednání o povinnosti řádného předání 
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a převzetí pracovišť jednotlivými zhotoviteli a soubor opatření v případě pracují-li tyto 

subjekty společně na jednom pracovišti. 

 

h) Základní dokumentace BOZP a PO 

 

Plán BOZP by měl konkrétně stanovit druh a rozsah dokumentace BOZP a PO, která 

bude vedena na stavbě. Kromě stavebního deníku jsou jednotliví zhotovitelé povinni 

vést tyto dokumenty: 

- kniha BOZP 

- kniha úrazů 

- předepsané revize a doklady o kontrolách technických zařízení, zejména u VTZ 

- doklady o školení a instruktáţi o seznamování s riziky práce, doklady 

o zdravotní způsobilosti a odbornosti k výkonu dané práce 

- technologické postupy prací, jsou-li poţadovány 

- poţární kniha, příp. poţární řád 

 - písemný doklad o prokazatelném seznámení zodpovědných zástupců zúčastněných 

zhotovitelů s plánem BOZP [4] 
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6 Plán BOZP v realizaci na stavbu „Rekonstrukce a úprava 

ţelezniční tratě Uničov - Šternberk“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jméno, příjmení, titul Datum Podpis 

Zadavatel stavby Správa ţeleznic a 

silnic a.s. 

  

Projektant Novaprojekt a.s.   

Koordinátor BOZP 

v přípravě 

   

Koordinátor BOZP 

v realizaci 

Jindřich Novák a.s.   

Plán BOZP 

zpracoval 

Bc. Jindrich Novák 30.2.2010  

Plán BOZP schválil 

(za zadavatele) 

Ing. Jan Šuba 15.3.2010  
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6.1 Revize a aktualizace plánu BOZP 

Aktualizace 

č. 

Datum Popis aktualizace Podpis 

1 19.3.2010 Aktualizována příloha B plánu BOZP  

    

    

    

 

6.2 Úvod 

Plán BOZP na stavbu „Rekonstrukce a úprava ţelezniční tratě Uničov - 

Šternberk“, byl zpracován na základě níţe uvedených zákonných poţadavků. 

 Celková doba trvání prací a činností 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 celkový  plánovaný  objem  prací  a  činností  během realizace díla  

přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 Na  staveništi  budou vykonávány  práce a činnosti vystavující fyzickou  

osobu  zvýšenému ohroţení ţivota nebo poškození zdraví dle NV 

591/2006 Sb. 

Pro fázi realizace byl na stavbu určen koordinátor bezpečnosti a ochrany při práci, 

který bude kontrolovat dodrţování plánu BOZP zhotovitel, dle svých povinností. 

Plán stanovuje pravidla za účelem zajištění bezpečnosti práce v průběhu výstavby na 

staveništi, dále pak stanovuje opatření pro zajištění rychlého a bezpečného zásahu a reakce 

přítomných osob na staveništi v případě výskytu úrazu, havárie, poţáru a dalších 

mimořádných událostí. Plán obsahuje, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 

provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohroţující práce.  
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Zadavatelem schválený plán je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející 

se na realizace stavby. Plán musí být odsouhlasen, podepsán a dodrţován všemi 

zhotoviteli. Všechny odchylky od provádění prací jiným způsobem neţ je uvedeno 

v plánu, musí být předem projednány s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi a o závěrech tohoto jednání musí být proveden písemný 

záznam, nebo musí být plán aktualizován před započetím prací. 

6.3 Základní identifikační údaje stavby a zodpovědné osoby 

6.3.1 Zadavatel stavby 

Správa ţeleznic a silnic a.s. 

Komenského 12  

19032 Olomouc 

IČO: 56325411 

zastoupený: Ing. Janem Šubou 

6.3.1 Místo realizace stavby /+ název stavby 

Ţelezniční trať Uničov – Šternberk, Olomoucký kraj / „Rekonstrukce a úprava 

ţelezniční tratě Uničov - Šternberk“ 

6.3.2 Druh (typ) stavby 

Jedná se o liniovou dopravní stavbu umístěnou mezi ţelezničními stanicemi 

Uničov a Šternberk. 

6.3.3  Projektant a stavební dozor 

Novaprojekt a.s. 

Za plynárnou 20 

78963 Šumperk 

Zodpovědný projektant: Ing. Michaela Majerová, tel: 789652148 
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6.3.4 Koordinátor během realizace stavby 

Bc. Jindřich Novák  

- Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. (Č. osvědčení Ri 25/08)  

- osoba odborně způsobilá k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi dle zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. (Evidenční číslo OZ-K/217) 

- Technik poţární ochrany. (Číslo v katalogu: Š-TPO-39/2008) 

 Telefon: 739303127 

 Email: jindrich.novak@seznam.cz 

6.3.5 Generální dodavatel stavby 

Novatrakce a.s. 

Wolerova 15 

78639 Olomouc 

IČO:18556464 

Odp. osoba: Ing. Petr Dohnal, tel.: 775236541 

6.3.6 Další podzhotovitelé 

V době zpracování plánu BOZP nebyli podzhotovitelé známí. Seznam dalších 

zhotovitelů bude aktualizován v průběhu výstavby. 

6.3.7 Předpokládáný počet osob na stavbě 

- 20 aţ 40 osob 

 

 

 

mailto:jindrich.novak@seznam.cz
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6.4 Zkratky 

Zkratka Význam 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky 

SP Stavební postup 

Ţst. Ţelezniční stanice 

VÚBP Výzkumný ústav bezpečnosti práce 

ČD České dráhy a.s. 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

TZZ Traťové zabezpečovací zařízení 

SŢDC Správa ţelezniční a dopravní cesty 

PZS Přejezdový zabezpečovací systém 

RD Reléový domek 

ČD České dráhy 

EZS Elektro-zabezpečovací systém 

MK Místní kabelizace 

EPS Elektrická poţární signalizace 

ASHS Autonomní samočinný hasicí systém 

KS Kamerový systém 

TRS Traťový rádiový systém 

MRTS Místní rádiová traťová síť 

VN Vysoké napětí 

NN Nízké napětí 



 

33 

 

RH Hlavní rozvaděč 

T1 Trafo 1 

RC Kompenzační rozvaděč 

RZS Rozvaděč zajištění sítě 

ČSN Česká technická norma 

UNZ Universální náhradní zdroj 

RZZ Reléové zabezpečovací zařízení 

TNŢ Traťová norma ţeleznic 

RO Rozvaděč osvětlení 

Tab. č. 1: Seznam zkratek [3] 

 

6.5 Popis a členění stavby 

6.5.1 Stručný popis zamýšlené stavby 

Jedná se o liniovou neelektrifikovanou ţelezniční stavbu, jejíţ obsahem je 

rekonstrukce ţelezničního svršku, spodku, odvodnění nástupišť, kabelovodu, osvětlení, 

ohřevu výměn. Rekonstrukce bude provedena v souladu s předpisy Ţelezniční svršek, 

Ţelezniční spodek, s ČSN 736370 a dalších příslušných ustanovení a norem SŢDC, ČD, TNŢ, 

ČSN platných v době výstavby. Jelikoţ bude v době výstavby vyloučena traťová kolej, bude 

se jednat o nekolejný provoz.  

6.5.2 Přeloţky inţenýrských sítí 

V prostoru staveniště se nachází kabelové trasy a inţenýrské sítě dráţních i 

mimodráţních organizací. Způsob jejich ochrany nebo rekonstrukce je řešeno v příslušných 

SO. Nepředpokládá se přeloţka ţádných mimodráţních inţenýrských sítí. Zhotovitel si 

nejpozději při předání staveniště zajistí vytýčení přítomných kabelových tras, inţenýrských 

sítí a zařízení u příslušných správců. 
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6.6 Stavební objekty 

 SO 101 - ŢELEZNIČNÍ SVRŠEK 

 SO 102 - ŢELEZNIČNÍ SPODEK 

 SO 103 - NÁSTUPIŠTĚ 

 SO 104 – MOSTY - km – 12,806 – přemostění komunikace a řeky  Oskavy – 

čtyřotvorový, délka – 15,20 m, šířka 7,6 m, výška 10,34 m 

km – 15,580 – přemostění komunikace, 15,50 m, výška 3,88 m 

 SO 105 - PŘELOŢKY SÍTÍ 

 SO 106 - KABELOVOD 

 SO 107 - DEMOLICE 

 SO 108 - OSVĚTLENÍ KOLEJIŠTĚ A NÁSTUPIŠTĚ 

6.7 Povinnosti zadavatele stavebních prací 

 Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více neţ jednoho zhotovitele 

stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 

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

přihlédnutím k rozsahu a sloţitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 

přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při 

jeho realizaci mohou být vykonávány toutéţ osobou. 

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

realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce.  

 Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a 

informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se 

mohou s jeho vědomím zdrţovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou 

součinnost. 

 Zadavatel stavby je povinen zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné 

osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace 

stavby. 

 V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací 

a činností je delší neţ 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce 

a činnosti a bude na nich pracovat současně více neţ 20 fyzických osob po 
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dobu delší neţ 1 pracovní den, nebo  celkový plánovaný objem prací a činností 

během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 

fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli doručit na oblastní inspektorát práce 

Oznámení o zahájení prací (dále jen Oznámení), jehoţ náleţitosti stanoví 

přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

Místně příslušným OIP stavby je: 

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem 

v Ostravě 

Adresa:  Ţivičná 1132/2; Ostrava 702 69 

Telefon: 950 143 711 (spojovatelka) 

Fax:        596 110 164 

E-mail:  ostrava@oip.cz 

www:    www.suip.cz/oip10 

6.8 Povinnosti koordinátora ve fázi realizace stavby 

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a 

skutečnostech, o nichţ se   v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším 

osobám. 

Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby stanovuje Zákon č. 

309/2006 Sb.  a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

a) Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací. 

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

zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyţadovat zjednání nápravy, 

k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 

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

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy. 

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

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

mailto:ostrava@oip.cz
http://www.suip.cz/oip10
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rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, 

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

vzniku nemocí z povolání. 

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

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

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem 

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

budou navazovat.  

f) Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 

prací nebo činností.  

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

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

zjištěné nedostatky a poţaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.  

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

s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám. 

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

práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 

provádějící technický dozor stavebníka. 

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

zvláštního předpisu. 

k) Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodrţování plánu za účasti zhotovitelů nebo 

osob jimi pověřených a organizuje jejich konání. 

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

k nápravě zjištěných nedostatků. 

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

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

zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.  
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6.9 Povinnosti zhotovitelů ve fázi realizace stavby  

a) Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloţit, ţe informoval  

koordinátora  o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 

které zvolil.  

b) Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 

svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména: 

- včas předávat koordinátorovi informace a podklady potřebné pro zhotovení 

plánu a jeho změny (zejména pouţité technologie, rizika, časový postup 

stavebních prací, nástup nových zhotovitelů) 

- zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodrţovat 

- včas informovat koordinátora o podstatných změnách (harmonogram výstavby, 

pouţité technologie) 

- brát v úvahu podněty  a  pokyny koordinátora, postupovat podle dohodnutých 

opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

- seznámit všechny své podřízené pracovníky s plánem BOZP, vyţadovat jeho 

dodrţování 

- zúčastňovat se kontrolních dnů  

- dodrţovat všechny právní a ostatní předpisy k dodrţování bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví při práci 

 

6.10 Rizikové práce a činnosti 

 

 V rámci výstavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohroţení ţivota nebo poškození zdraví podle přílohy č. 5 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které budou prováděny na staveništi:  

 

 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 

zařízení technického vybavení. (SO 103,105,106,107,108) 
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Ochranná opatření: 

 zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1, ČSN 

331310, ČSN 331500, ČSN 331600, ČSN 331610, ČSN 33 2000-4-41 aţ ČSN 

33 2000-4-482, ČSN 33 2000-3  

 zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení 

pod napětím podle ČSN EN 50110-1,  ČSN 33 2000-4-41 aţ ČSN 33 2000-4-

482, ČSN 33 2000-3   

 zajištění ochrany při práci na plynových zařízení, na zařízení smí provádět 

opravy a úpravy pouze organizace mající potřebná oprávnění , viz nařízení vlády 

č. 406/2004 Sb. 

 při zapojení a uvedení do provozu musí být dodrţen pracovní a technologický 

postup stanovený výrobcem ČSN 386405, ČSN 386420 

 další opatření – viz  vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 

395/2003 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

 Práce spojené s montáţí a demontáţí těţkých konstrukčních stavebních dílů 

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

(SO 101,102,103,107,108) 

Ochranná opatření: 

 pro montáţní práce musí být zpracovaný technologický postup  

 pro jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací zařízení musí být 

zpracovány Systémy bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1  

 další opatření - viz nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

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

utonutí. (SO 104) 

 zaměstnanci nebudou pracovat osamoceně 

 pro práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 

utonutím musí  být zpracovaný technologický postup  
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 zaměstnanci budou mít k dispozici lékárničku první pomoci a budou vyškoleni 

pro poskytnutí první pomoci 

 bude-li výška vody v korytě řeky vyšší neţ vzrůstově nejmenší pracovník, budou 

všichni pracovníci, pracující ve vzdálenosti 5 m od břehu koryta, nebo nad 

hladinou, vybaveni plovacími vestami 

 

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

104) 

   Ochranná opatření: 

 montáţ a demontáţ lešení mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci 

s platným lešenářským průkazem 

 zajišťovat všechny volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím včetně 

okopové lišty 

 pouţívání osobního zajištění při montáţi a demontáţi lešení 

 konstrukce lešení musí tvořit prostorově tuhý celek 

 zajištění bezpečných prostředků pro výstupy a sestupy na podlahy lešení, 

vyţadovat pouţívání ţebříků i u kozového lešení 

 nepouţívat vratké a nevhodné předměty ke zvyšování místa práce (bedny, 

palety, ţidle, stoly, sudy apod.) 

 nepřetěţovat podlahy lešení materiálem, soustředím více osob apod. 

 vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce 

 další opatření - viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb.   

 

 Další práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroţení ţivota 

nebo poškození zdraví, které budou prováděny na staveništi: 

 Práce v kolejišti a práce vedle provozované koleje.                                                           

Ochranná opatření: 

 práce mohou vykonávat pouze osoby, které mají povolení ke vstupu do prostor 

ČD veřejnosti nepřístupných 

 doporučení na zajištění Zařízení automatického varování  

 další opatření - viz ČD Op 16 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  
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 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky od 1,5 aţ 10 m.                  

   Ochranná opatření: 

 zajištění proti pádu osob technickou konstrukcí (předepsané kolektivní zajištění - 

zábradlí) nebo zdvihací plošinou, ţebříky pouţívat do výšky 5 m, při 

individuálním zajištění (pouţití OOPP) bude před započetím prací informován 

koordinátor BOZP, pod místem pracoviště nebudou prováděny souběţně 

ţádné práce 

 další opatření - viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb.   

 

 Souběţná práce více zhotovitelů. 

    Ochranná opatření: 

 povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních 

zhotovitelů 

 všichni zhotovitelé jsou povinni při příchodu na stavbu informovat 8 dní předem 

koordinátora BOZP stejně tak jako všechny ostatní zhotovitele na stavbě o 

rizicích, vyplývajících z jejich pracovní činnosti 

 seznámení pracovníků o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů    

 další opatření - viz nařízení vlády č. 591/2006 Sb.   

 

  Zemní práce, provádění výkopových prací. 

    Ochranná opatření: 

 prokazatelné seznámení obsluh strojů a ostatních fyzických osob s ochrannými 

pásmy technické infrastruktury   

 určení rozmístění stavebních výkopů, zajištění stěn výkopů   

 výkopy budou zajištěny zábranou ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu, 

překáţkou nejméně 0,6 m vysokou nebo zeminou z výkopu do výše nejméně 0,9 

m. Výkopy budou paţeny od hloubky 1,3 m  rozepřením, v hloubkách větších 

neţ 3 m bude pouţito ocelových paţících boxů.  Výkopy na veřejně přístupných 

prostranstvích budou vţdy zajištěny pevným dvoutyčovým zábradlím. 

 další opatření - viz nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
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 Betonářské práce. 

Ochranná opatření: 

 bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé 

 při čerpání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 

do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě 

plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob, zejména proti pádu z výšky 

nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí 

 odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichţ při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno 

jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem 

 další opatření – viz nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

 Skladování a manipulace s materiálem. 

Ochranná opatření: 

 skladovat materiál podle podmínek stanovených výrobcem 

 skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné 

 místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně 

přístupná 

 další opatření – viz nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

 Stroje pro zemní práce. 

Ochranná opatření: 

 stroj pojíţdí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 

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

 při pouţití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována bezpečná 

vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohroţení provozu stojů 

 další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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 Práce v blízkosti inţenýrských sítí. 

 

Inţenýrské sítě : 

 U inţenýrských sítí, nacházející se v prostoru staveniště, je nutné dodrţet 

ochranná pásma stanovená předpisy jejich správců.   

 Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední 

blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k 

ochraně ţivota, zdraví a majetku osob.  

 Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické 

stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky. 

 Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými 

rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené 

kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:  

 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  

1. pro vodiče bez izolace - 7 m, 

2. pro vodiče s izolací základní - 2 m, 

3. pro závěsná kabelová vedení - 1 m, 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

1. pro vodiče bez izolace - 12 m, 

2. pro vodiče s izolací základní - 5 m, 

c)  u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně  -15 m, 

d)  u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně  - 20 m, 

e)  u napětí nad 400 kV   - 30 m, 

f)  u závěsného kabelového vedení 110 kV   - 2 m, 

g)  u zařízení vlastní telekomunikační sítě drţitele licence  - 1 m. 

 

 Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení 

řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 

110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 
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 Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 

vodorovné vzdálenosti:  

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším neţ 52 kV v 

budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

b) u stoţárových elektrických stanic a věţových stanic s venkovním přívodem s 

převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší neţ 52 kV na úroveň nízkého 

napětí 7 m, 

c)  u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 

1 kV a menší neţ 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 

d)  u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 

 

 Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich 

bezpečného a spolehlivého provozu.  

 Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v 

bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami 

vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. 

 Ochranná pásma činí:  

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiţ se 

rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od 

půdorysu, 

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

 Ochranná pásma elektrizační soustavy jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb. 

§ 46. 

 Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb. § 

68. 

 Ochranná pásma výroben a rozvodů tepla určuje zákon č. 458/2000 Sb. § 87. 

 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok určuje zákon 

č. 274/2001 Sb. § 23. 

 Ochranné pásmo dráhy určuje zákon č. 266/1994 Sb. § 8. 
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 Ochranné pásmo veřejné komunikační sítě určuje zákon č. 127/2005 Sb. § 102. 

 Ochranná pásma vodních zdrojů stanoví podle zákona č. 254/2001 Sb.  

 Ochranná pásma sdělovacích kabelů - zákon č. 127/2005 Sb. 

 

 Všichni zhotovitelé jsou povinni uposlechnout podmínkám správcům jednotlivých 

inţenýrských sítí. 

 

6.11 Všeobecné podmínky ve vztahu k zajištění bezpečných pracovišť 

 Platí pro všechny pracovníky, které se s vědomím zadavatele stavby pohybují po 

staveništi 

a) Všichni pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními předpisy, 

technologickým i pracovními postupy.  

b) Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné 

pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP.   

c) Pracovníci jsou povinni neprodleně nahlásit kaţdý úraz a mimořádnou událost 

(nehodu, havárii, poţár apod.). 

d) Všichni pracovníci jsou povinni udrţovat pořádek a čistotu na pracovišti.   

e) Všichni pracovníci se musí podílet na tom, aby vlivem jejich pracovních činností 

nebyla   zhoršena kvalita pracovního prostředí. 

f) Všichni pracovníci jsou povinni pouţívat při práci předepsané OOPP. 

g) Osoby, které nemají povolení ke vstupu a pohybu v prostorách staveniště od 

odpovědného pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdrţovat. 

h) Pracovník, který se musí  pohybovat mimo určené pracovní místo, je povinen svůj 

pohyb nahlásit svému nadřízenému, jakoţ i vedoucímu pracovníkovi části 

staveniště, ve kterém se bude pohybovat. 

i) Všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít 

k náhodnému pádu předmětů. 

j) Všichni pracovníci musí dodrţovat pracovní kázeň tak, aby svým chováním 

nemohli přispět ke vzniku mimořádné události. 
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k) Všichni pracovníci musí být seznámeni s havarijním a povodňovým plánem 

stavby. 

l) Všichni pracovníci se musí podílet na zjišťování a stanovení příčin případných 

mimořádných událostí, navrhování preventivních opatření a jejich implementaci. 

m) Zařízení, v nichţ se pouţívají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují 

nebezpečné látky musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohroţení 

bezpečnosti a zdraví pracovníků. 

n) Při pochůzkách dodrţovat určené trasy tak, aby se pracovníci pohybovali jen 

nezbytně dlouhou dobu v blízkosti míst se zvýšeným rizikem. 

o) Dodrţovat poţadavky bezpečnostního značení označujících riziková místa a 

vymezující bezpečnostní vzdálenosti. 

p) Při práci v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude 

z hlediska osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem. 

q) Před zahájením opravy, údrţby nebo čištění zařízení  musí být toto zařízení 

odstaveno      a zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí 

být opatřeno výstrahou se zákazem spouštění.   

r) Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním 

zřízení se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo 

poškození. 

s) Všichni pracovníci stavby jsou povinni respektovat  níţe uvedené zakázané 

činnosti: 

 Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, ani tyto látky 

přinést, nebo přechovávat v prostorách staveniště. 

 Kouření mimo vyhrazené prostory. 

 Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí 

osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky 

jakoţ i ostatní technické vybavení přispívající k prevenci mimořádné události 

na staveništi. 
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 Vykonávat na strojním zařízení jakoukoli činnost, která nebyla stanovena 

jako relevantní (náleţitá) k příslušnému strojnímu zařízení.  

 Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na 

zařízení nebo pod kryty dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti 

náhodnému spuštění. 

 Pouţívat pro zvedání předmětů, nebo pro výstup do vyvýšených částí na 

staveništi zařízení, která k tomu nejsou určena.  

 Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách. 

 Skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti 

pádu. 

 Opírat předměty o části strojních zařízení. 

 Provádět opravy a údrţbu zařízení bez pouţití předepsaných osobních 

ochranných pracovních prostředků. 

 Věšet nebo pokládat pracovní prostředky na zařízení.   

 Vstupovat do kolejiště bez soustředění se na provoz, zdrţovat se v kolejišti 

bez důvodu, přecházet koleje bez rozhlédnutí se na obě strany. 

 Stoupat a sedat na hlavu kolejnic, srdcovku, přídrţnici, jazyk nebo opornici 

výhybky, přestavníky výhybek a námezníky. 

 Podlézat bezdůvodně dráţní vozidla (dále jen vozidla), přecházet koleje za 

stojícími vozidly ve vzdálenosti menší neţ 5 m, procházet mezerami mezi 

vozidly, je-li vzdálenost mezi nimi menší neţ 10 m a není-li jistota, ţe 

vozidla nebudou uvedena do pohybu, přecházet těsně před nebo za jedoucími 

vozidly. 

 Přecházet po náraznících, šroubovkách nebo samočinných spřáhlech vozidel, 

stát nebo sedět na nich. 

 Sedat na obvodové stěny nákladních vozů, stupačky a schůdky vozidel, 

zavěšovat se na vozidla v pohybu, zdrţovat se na jakýchkoli místech vozidel 
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mimo místa určená k jejich doprovodu, stát na podélnících  a obsluhovat z 

nich pořádací brzdu. 

 Vstupovat do prostoru mezi rampu a jedoucí vozidla, zdrţovat se v tomto 

prostoru, jakoţ i zdrţovat se tam, kde není dodrţen volný schůdný a 

manipulační prostor nebo průjezdný průřez. 

 Naskakovat na vozidla a seskakovat z vozidel pokud jsou v pohybu. 

Naskakovat a seskakovat z vozidel za pohybu je dovoleno jen zaměstnancům 

zúčastněným při posunu, ale jen tehdy, je-li rychlost vozidel taková, ţe jim 

lze stačit krokem. Za nepříznivého počasí (déšť, sněţení, hustá mlha, 

námraza apod.) je naskakování    a seskakování za pohybu vozidel zakázáno. 

 Stát za jízdy vozidel na boční stupačce mimo jednoho zaměstnance posunové 

čety, který z ní nesmí obsluhovat pořádací brzdu. 

 Vystupovat, sestupovat, stát na brzdové plošině, schůdcích, boční stupačce 

vozu za pohybu i za klidu, pokud není moţno drţet se pevně madla vozu. 

 Tlačit nebo táhnout vozidla za nárazníky, případně šroubovky. 

 Bezdůvodně se dotýkat, stoupat nebo sedat na elektromotorické přestavníky 

a jiná elektrická zařízení, zejména na elektrizovaných tratích, nebo na ně 

pokládat jakékoliv předměty. 

 Odbrzďovat vozidla táhlem odbrzďovače, jsou-li v pohybu. 

 Čistit vozidla a mechanizační prostředky nebo upravovat náklady na 

vozidlech za pohybu. Opravovat mechanizační prostředky za chodu a bez 

jejich zabezpečení proti samovolnému uvedení do pohybu. 

 Zdrţovat se s otevřeným ohněm nebo kouřit v prostorách, kde jsou 

uskladněny snadno zápalné, hořlavé  a výbušné látky, včetně uzavíracích 

otvorů speciálních vozů, sudů a nádob s těmito látkami. Při stáčení 

pohonných látek z vozidel je nutné dodrţovat bezpečnostní vzdálenost. 

 Vystupovat na vozidla výše jak l,5 m od země bez pouţití k tomu určených 

pevných součástí vozidel nebo ţebříků odpovídajících bezpečnostním 

poţadavkům. 



 

48 

 

  Při posunu, obsluze strojů a zařízení v kolejišti musí zaměstnanci mít 

nohavice a rukávy na koncích upnuté, hlavu a vlasy si musí chránit 

předepsanou pokrývkou hlavy. 

 Zaměstnanci, kteří mají přidělenu přilbu ochrannou, pracovní oblek 

výstraţné barvy nebo vestu výstraţnou jsou povinni je při práci pouţívat 

k účelu, ke kterému jsou určeny. Pracovní obleky nesmějí být nadměrně 

znečištěné, promaštěné či nasáklé jinou hořlavinou. 

 Podlézat vozidla v prostoru nárazníků je povoleno pouze za účelem svěšení 

nebo rozvěšení vozidel. 

[3, 5]  

 

6.12 Dokumenty na staveništi 

Generální zhotovitel musí prostřednictvím určené osoby shromažďovat níže uvedené 

dokumenty a záznamy na stavbě a tyto dokumenty musí být na vyzvání ihned předloženy: 

 stavební povolení,  

 oznámení o zahájení stavebních prací, 

 stavební a montáţní deníky zhotovitelů a deník koordinátora BOZP, 

 aktuální evidence zaměstnanců, 

 doklad o proškolení zaměstnanců z bezpečnosti práce,  

 doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků zejména u činností: vazač, svářeč, 

lešenář, jeřábník, strojník, 

 doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní dokumentace, průvodní 

dokumentace, návody k obsluze apod.), 

 systém bezpečné práce jeřábu (pokud se to týká pracovní činnosti zhotovitele), 

technologické a pracovní postupy, 

 revizní zprávy staveništního rozvodu elektrické energie, 

 vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi BOZP) – pro 

prováděné činnosti na této stavbě, 

 kniha úrazů,  

 bezpečnostní listy – NCHLP, pokud jsou při výstavbě pouţívány, 
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 identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při výstavbě 

vznikají, 

 zápisy o předání staveniště, 

 platná, trvale aktualizovaná projektová dokumentace stavby, 

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

 poţární poplachové směrnice, havarijní a evakuační plán, 

 zápisy z kontrolních dnů stavby. 
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6.13 Přílohová část plánu BOZP 

Příloha A – Seznámení zhotovitelů s plánem BOZP 

 

Níže podepsaní jako vedoucí pracovníci zhotovitele prohlašují, že byli 

seznámeni s plánem a že souhlasí s ustanoveními tohoto dokumentu pro ně 

vyplývajícími a seznámí s plánem všechny pracovníky na svém staveništi, včetně 

svých podzhotovitelů a budou plán dodržovat!!  

 

Datum Jméno pracovníka Podpis Funkce/zhotovitel Kontakt 

15.3.2010 Petr Dohnal  Stavbyvedoucí/ 

Novatrakce a.s. 

777563123 

14.5.2010 Roman Mrkvica  Stavbyvedoucí/ 

RAIL CZ a.s.   

695312518 

14.5.2010 Ivo Klígl  Stavbyvedoucí/ 

ŢELEZNIČNÍ 

STAVBY a.s. 

756666333 

     

     

     

     

Tab. č. 2:seznámení zhotovitelů s plánem BOZP 
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Příloha B – Náleţitosti oznámení stavebních prací 

 

1) Datum odeslání oznámení.  

19.3.2010 

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

případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 

Správa železnic a silnic a.s. 

Komenského 12  

19032 Olomouc 

zastoupené: Ing. Janem Šubou, jednatelem společnosti 

 

3) Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 

Ţelezniční trať Uničov – Šternberk, Olomoucký kraj  

 

4) Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., pokud mají být na stavbě prováděny. 

Jedná se o liniovou stavbu, jejíţ obsahem je rekonstrukce ţelezničního svršku, spodku, 

odvodnění nástupišť, kabelovodu, osvětlení, ohřevu výměn. 

 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více neţ 

10 m. 

 Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 

nebezpečím utonutí. 

 Práce spojené s montáţí a demontáţí těţkých konstrukčních 

stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro 

trvalé zabudování do staveb. 

 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, 

popřípadě zařízení technického vybavení. 
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5) 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. 

Navatrakce a.s. 

Generála Svobody, 78391 Uničov 

Odborné vedení stavby: Ing. Petr Dohnal (Novatrakce a.s.) 

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

případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 

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

případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 

Jindřich Novák a.s. 

Nová 817, 78391 Uničov 

8) Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 

1.4.2010 – datum předání staveniště zhotoviteli 

29.9.2010 – datum plánovaného ukončení stavby 

9) Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 

40 

10) Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 

5 

11) Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi.  

Navatrakce a.s. 

Generála Svobody, 78391 Uničov 

 

12) Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné 

jednat jeho jménem. 

Ing. Jan Šuba………………………………… 
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Příloha C – Harmonogram prací 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Harmonogram prací 
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Příloha D – Umístění staveniště 

Za staveniště je povaţován celý úsek ţelezniční trati, mezi Ţst. Uničov a Šternberk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5. umístění staveniště 

 

Příloha E – Přehled základních právních předpisů na úseku BOZP 

1) Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

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

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

4) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. 

5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.   

6) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném 

znění.   

7) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění. 

8) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon). 
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9) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

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

některých zákonů, v platném znění.   

11) Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, v platném znění. 

12) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.   

13) Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým  se  stanoví odchylná úprava pracovní doby a 

doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.  

14) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o  bliţších  poţadavcích  na  bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.    

15) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

16) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.   

17) Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou  se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví se 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.  

18) Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní 

ochranné prostředky.  

19) Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky.   

20) Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na vybrané 

stavební výrobky. 

21) Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích 

obdobného charakteru.  
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22) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým  se  stanoví  vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, v platném znění. 

23) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým  se  stanoví  rozsah  a  bliţší  podmínky  

poskytování  osobních ochranných  prostředků,  mycích, čisticích a dezinfekčních  

prostředků. 

24) Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.,  kterým  se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor  záznamu  o  úrazu  a okruh orgánů a institucí, kterým se 

ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

25) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým  se  stanoví  bliţší  poţadavky  na  bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a  nářadí.   

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

27) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.   

28) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce 

s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé 

expozice těchto prací. 

29) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

30) Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických 

látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, 

balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, v platném 

znění.  

31) Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou  se  stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty  ukazatelů  biologických  expozičních testů,  podmínky  

odběru biologického  materiálu  pro provádění biologických expozičních testů a 

náleţitosti hlášení prací s azbestem a  biologickými činiteli. 

32) Vyhláška státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.   
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33) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o  stanovení  podmínek  poţární 

bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru, v platném znění. 

34) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky poţární 

bezpečnosti při svařování a nahřívání ţivic v tavných nádobách.  

35) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických 

poţadavcích na výstavbu, v platném znění.  

36) Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, v platném znění.   

37) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce  č. 21/1979 Sb., kterou  se  určují vyhrazená 

plynová  zařízení a stanoví některé podmínky  k zajištění jejich bezpečnosti, v platném 

znění. 

38) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., 

kterou  se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti v platném znění. 

39) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., 

kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti v platném znění. 

40) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., 

kterou  se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky  k zajištění 

jejich bezpečnosti v platném znění. 

41) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 85/1978 Sb., 

o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění.   

42) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění. 

43) Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci 

obsluh stavebních strojů.    

44) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách. 
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45) Vyhláška ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci. (Řád 

určených technických zařízení)  

46) Vyhláška ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a 

odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a dráţní dopravy.  

47) Vyhláška ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah.  

48) Vyhláška ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický 

řád drah.   

49) ČD Op 16 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – České dráhy, a.s. 

50) ČD D 1 Předpis pro pouţívání návěstí při organizování a provozování dráţní dopravy – 

České dráhy, a.s. 

51) ČD D 2 Předpis pro organizování a provozování dráţní dopravy – České dráhy, a.s. 

52) ČD D 3 Předpis pro zjednodušené řízení dráţní dopravy – České dráhy, a.s. 

53) ČD Dp 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí – České dráhy, a.s. 

54) ČD Ob 14 Ţelezniční poţární řád – České dráhy, a.s. 

55) ČD S 8/3 Předpis pro provoz speciálních vozidel podle typů – České dráhy, a.s. 
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Příloha F – Seznam zhotovitelů 

Datum Zhotovitel Činnost Stavbyvedoucí  Smlouva 

podepsána s 

15.3.2010 Novatrakce a.s. Generální 

dodavatel 

Petr Dohnal Správa 

ţeleznic a 

silnic a.s. 

14.5.2010 ŢELEZNIČNÍ 

STAVBY a.s. 

Ţelezniční a 

dopravní 

stavby 

Ivo Klígl Novatrakce a.s 

14.5.2010 RAIL CZ a.s.   Ţelezniční a 

dopravní 

stavby 

Roman 

Mrkvica 

Novatrakce a.s 

     

     

     

     

     

     

     

     

Tab. č. 3. Seznam zhotovitelů 
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Příloha G - Zásady chování při vzniku mimořádné události 

PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŢÁRU NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

JE KAŢDÝ POVINEN: 

 Provést nutná opatření k likvidaci události a zamezení jejího šíření (vyprostit zraněné a 

poskytnout první pomoc, zásah hasícími přístroji, hydranty, vypnout zařízení, uzavřít 

uzávěry, ohraničit únik...). 

 Varovat osoby v okolí místa události – vyhlásit poplach, provést nutná opatření k 

záchraně ohroţených osob. 

 V závislosti na rozsahu, ohlásit událost nadřízeným a  havarijním sluţbám (hasiči, 

policie, zdravotní záchranná sluţba), případně zajistit ohlášení prostřednictvím 

pověřené osoby na ohlašovnu poţárů, policii, zdravotní záchrannou sluţbu. 

 Dle svých schopností a moţností poskytnout pomoc při evakuaci a poskytnout jinou 

pomoc, např. při hasebním zásahu, nebo vyproštění osoby… 

 

ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI: 

 Mimořádnou událost nebo úraz ohlásit osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby 

nebo pomocí mobilního telefonu. Mimořádnou událost nebo úraz také ohlásit 

nadřízenému (stavbyvedoucímu) a koordinátorovi BOZP. 

 Mimořádnou událost je nutno taktéţ ohlásit na: 

Ohlašovnu dráţní inspekce – 736 521 001 

Pro hasiče volejte telefonní číslo 150, policii 158, zdravotní záchrannou sluţbu 

155, nebo lze vyuţít jednotné číslo tísňového volání 112 

 V hlášení uveďte: kdo volá, kde jste, co se stalo, rozsah události a ohroţení osob, 

číslo   své telefonní stanice.   

ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POPLACHU V PŘÍPADĚ OHROŢENÍ DALŠÍCH 

OSOB 

 Poţární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním "HOŘÍ, nebo HOŘÍ, OPUSŤTE  

PRACOVIŠTĚ". 

 V ostatních případech voláním „EVAKUACE, OPUSŤTE PRACOVIŠTĚ“. 
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POSTUP  OSOB   PŘI VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

    Vedoucí zaměstnanec (stavbyvedoucí) zajistí pověřenou osobou pro 

očekávání příjezdu záchranných sloţek na příjezdové komunikaci u vstupu do 

objektu. Dále se přesvědčí o tom, zda všichni opustili pracoviště. V závislosti na situaci 

vedoucí zaměstnanec organizuje  evakuaci, určí trasu evakuace a shromaţďovací prostor. 

Na shromaţďovacím prostoru provede  kontrolu počtů zaměstnanců a osob, které se s jeho 

vědomím zdrţují na pracovišti, zda všichni  opustili budovu. 

   Zaměstnanci v ohroţeném prostoru, ostatní zaměstnanci na pokyn vedoucího 

zaměstnance    (stavbyvedoucího): 

 ukončí činnost. 

 pokud moţno nejbliţším východem opustí pracoviště a odeberou se na 

shromaţďovací prostor.  

 Shromaţďovací prostor bude na volném prostranství u pracoviště. Vţdy tak, aby 

osoby nepřekáţely příjezdu záchranné sluţby. Zde se osoby shromáţdí do skupin 

podle jednotlivých společností, aby bylo moţné provést kontrolu počtu osob a tím 

ověřit zda všichni opustili nebezpečný prostor. 

 

TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

 

Hasičský záchranný sbor – 150 

Policie ČR - 158 

Zdravotní záchranná sluţba - 155 

Linka tísňového volání - 112 

      Ohlašovna nehod dráţní inspekce – 736 521 001 
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Příloha H – Informace o rizicích 

 Pro stavební práce 
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Obr. č. 6.  Informace o rizicích na stavbách [6] 
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Rizika spojená s prací v kolejišti a v jeho blízkosti 
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Tab. č. 4. Informace o rizicích na drahách[3] 
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7 Deník koordinátora BOZP 

Deník koordinátora BOZP obsahuje zápis o činnosti koordinátora BOZP na stavbě. 

Datum Akce, závady, poznámky Podpis 

koordinátora 

15.3.2010 Svolán 1. Kontrolní den koordinátora BOZP. Přítomni byli Jindřich Novák (koordinátor BOZP), Jan Šuba 

(zástupce stavebníka) a Petr Dohnal (zástupce generálního dodavatele). 

Výsledky jednání. 

 Přítomným byl představen plán BOZP na staveništi a byl jimi odsouhlasen, byly projednány důleţité 

kroky z pohledu BOZP a smluvních ujednání mezi stavebníkem a koordinátorem BOZP, před 

předáním staveniště. (Oznámení, kdy dojde k předání staveniště zhotoviteli, nově nastoupivší 

zhotovitelé, předávání vyhodnocených rizik koordinátorovi v řádných termínech, organizace 

kontrolních dnů koordinátora BOZP, povinnosti koordinátora BOZP, zadavatele stavby a zhotovitelů) 

 Generální zhotovitel (Novatrakce a.s.) byl upozorněn na skutečnost, ţe stále nepředal koordinátorovi 

BOZP informace o rizicích, které vyplývají z jeho stavební činnosti a technologických postupů. 

 Kontrolní dny koordinátora BOZP budou spojeny kontrolními dny stavby, a to kaţdý první týden 

v měsíci ve čtvrtek. 

 Koordinátor upozornil na zákonnou povinnost, odeslat oznámení a zahájení stavebních prací 8 dní, 
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před předáním staveniště zhotoviteli. Vzhledem k plánovanému začátku stavebních prací na 1. 

4.2010, tímto ţádá zadavatele stavebních prací o potvrzení data předání staveniště zhotoviteli, a to do 

20.3.2010.  

 Generálnímu dodavateli, byl předán plán BOZP 

19.3.2010 Zadavatel písemně potvrdil předání staveniště zhotoviteli k 1.4.2010. 

 Příloha B plánu BOZP byla aktualizována a oznámení o zahájení stavebních prací bylo koordinátorem 

BOZP na základě plné moci zasláno na příslušný OIP.  

 

24.3.2010 Koordinátor BOZP obdrţel vyhodnocená rizika vyplývající z pracovní činnosti od Novatrakce a.s. Z důvodu 

neaktuálních údajů (vyhodnocení rizik nebylo provedeno pro danou stavbu), byl koordinátor „rizika“ nucen 

vrátit k přepracování. 

 

28.3.2010 Koordinátor BOZP obdrţel přepracované vyhodnocení rizik od generálního dodavatele. Po prostudování 

dokumentu, nemusel být plán BOZP z hlediska dalších rizikových činností a opatření k jejich eliminaci 

aktualizován. 

 

1.4.2010 V rámci předávání staveniště proběhl první kontrolní den stavby a současně první kontrolní den Koordinátora 

BOZP. 

 Vedle zástupce zadavatele stavebních prací a generálního zhotovitele, byli přítomni starostové 

jednotlivých obcí, kterých se stavba týká z hlediska dopravní obsluţnosti. 
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 Byl potvrzen stávající harmonogram prací. 

 Koordinátor připomněl zásady pro práce v kolejišti a pro pohyb v něm. Koordinátorovi byl předloţen 

technologický postup pro demoliční práce na SO 107. Byl odsouhlasen a bude dostupný po celou 

dobu výstavby u hlavního stavbyvedoucího spolu s plánem BOZP a další projektovou dokumentací a 

dokumentací BOZP (vyhodnocení rizik apod.). 

7.4.2010  Provedena kontrola prováděných prací na SO 106 a SO 107. Kontrolovaný dodavatel (Novatrakce 

a.s.). Kontrolou nebyly zjištěny ţádné závady na úseku BOZP. 

 

16.4.2010 Byla provedena kontrola BOZP na SO 106 SO 107. Zhotovitel 

(Novatrakce a.s.) nedodrţuje poţadavky pro nakládání s odpady, 

obzvláště s nebezpečnými. Závada byla zaznamenána do stavebního 

deníku s datem odstranění 17.4.2010. Jinak stavební práce probíhají dle 

plánu BOZP a bez zjevných závad. 

 



 

82 

 

20.4.2010  Koordinátor BOZP provedl kontrolní prohlídku stavby. Při 

provádění prací na SO 107 prováděli pracovníci úpravu terénu po 

demoličních pracích. Prostor neměli označen a pracovali bez 

patřičných OOPP (přilba, výstraţná vesta + dlouhé kalhoty. Práce 

byly zastaveny do nápravy situace a byl vytvořen záznam do 

stavebního deníku SO 107). 

 

 Při kontrole SO 108 (osvětlení kolejiště a nástupiště), bylo 

zjištěno, ţe začaly probíhat práce, které nejsou prováděny dle 

harmonogramu. Navíc takovým způsobem, který nebyl dopředu 

s koordinátorem BOZP projednán a zaměstnanec prováděl práci 

s otevřeným ohněm bez patřičného povolení a takovým způsobem, 

který není akceptován. Pracovní prostor pod místem jím prováděné 

práce nebyl ţádným způsobem ohraničen, nebyl vyloučen pohyb osob pod jeho místem práce, on sám 

nebyl ţádným způsobem jištěn proti pádu ze střechy. Práce byla na příkaz koordinátora ihned 

přerušena, závada zapsáno do stavebního deníku a řešena s vedoucím pracovníkem zaměstnance. 

Nebyl tak dodrţen plán BOZP a byly porušeny předpisy 362/2005 a 133/1985Sb. 

 

30.4.2010  Koordinátor provedl kontrolu dodrţování plánu BOZP ze strany zhotovitele na SO 107 a SO 106. 

 Kontrolou nebyly zaznamenány  ţádné zjevné závady na úseku BOZP. 
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6.5.2010  Koordinátor BOZP se účastnil kontrolního dne stavby. Přítomni byli: Jan Šuba, Petr Dohnal, Jindřich 

Novák. 

 Ze strany koordinátora byly prezentovány závady, které se v dosavadním průběhu stavby vyskytly. 

Koordinátor konstatoval, ţe byly závady odstraněny ve smluvených termínech. 

 Stavební práce zatím pokračují dle smluveného harmonogramu. 

 Koordinátor byl informován, ţe k 15.5. nastoupí na stavbu dva noví podzhotovitelé. (RAIL CZ a.s. a 

ŢELEZNIČNÍ STAVBY a.s.) 

Koordinátor připomněl, ţe všichni zhotovitelé jsou povinni informovat koordinátora o rizicích   na 

staveništi při pracovních nebo  technologických postupech, které zvolili nejpozději  8 dnů před 

zahájením prací na staveništi. Do té doby nesmí začít s prováděním prací. Vedle toho je koordinátor 

musí prokazatelně seznámit s plánem BOZP. Bylo dohodnuto, ţe termíny budou splněny. Bylo 

dohodnuto, ţe generální dodavatel předá informace svým podzhotovitelům a do té doby, neţ budou 

vedoucí pracovníci podzhotovitelů seznámeni s plánem BOZP, nebudou na staveniště vstupovat.  

Seznámení s plánem BOZP bylo naplánováno na 14.5.2010 v 09:00. 
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14.5.2010  Prohlídkou stavby bylo zjištěno, ţe zaměstnanci 

zhotovitele  RAIL CZ a.s. se pohybují v kolejišti bez 

toho, aniţ by byli seznámeni s plánem BOZP a navíc 

neměli ţádané oprávnění pro vstup do kolejiště. Byli 

okamţitě vykázáni ze stavby. Tato skutečnost byla 

zapsána do stavebního deníku. V 9:00 seznámil 

koordinátor BOZP vedoucí pracovníky zhotovitelů 

RAIL CZ a.s. a ŢELEZNIČNÍ STAVBY a.s. s plánem 

BOZP. 

 

21.5.2010 Provedena kontrola prováděných prací na SO101, SO 102, SO 106. Kontrolovaní zhotovitelé – Novatrakce 

a.s.,  RAIL CZ a.s.,  ŢELEZNIČNÍ STAVBY a.s. 

Kontrolou nebyly zjištěny ţádné zjevné závady. Práce prováděny v souladu s plánem BOZP a 

s technologickými postupy. 
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25.5.2010  Koordinátor provedl kontrolu prací na stavebním 

objektu SO 104 (zhotovitel  RAIL CZ a.s.). Lešení 

vykazovalo známky nestability a jeho konstrukce 

neodpovídala legislativním poţadavkům (podlahy, 

zábradlí, okopové lišty, kotvení (porušen zákon  

362/2005 Sb., a plán BOZP). Vedoucí pracovník 

zhotovitele nebyl schopen prokázat, zda bylo lešení 

postaveno kvalifikovanými osobami s lešenářským 

průkazem a nikde nebyl záznam nebo předávací protokol o převzetí lešení od kvalifikované osoby. 

Koordinátor ihned zastavil práce na lešení do řádného doloţení patřičných informací. O závadě byl 

pořízen detailní záznam do stavebního deníku. 

 

 SO 102 - Dráţní vozidlo s evidenčním číslem u ČD 

112 mělo propadlé povolení k provozu. Obsluze byl 

zkontrolován strojnický průkaz a strojník byl 

poţádán o odstavení vozidla z tratě. O závadě byl 

pořízen záznam do stavebního deníku. 
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Tab. č. 5. Deník koordinátora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2010  V rámci kontrolního dne stavby byl proveden kontrolní den koordinátora BOZP. 

 Byly projednány závady za minulé období, projednán harmonogram prací a moţné konflikty 

jednotlivých zhotovitelů v rámci výstavby. 

 Podrobný zápis- viz. Zápis kontrolního dne stavby 
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8 Závěr 

Stavební průmysl je vzhledem ke své rozmanitosti, sloţitosti stavebních děl, 

pouţívaným technologiím, geologickým, povětrnostním a místním podmínkám jedno z 

nejnebezpečnějších odvětví průmyslu. Špatně připravený technologický postup, projekt nebo 

samotná realizace se vţdy v časovém horizontu projeví na kvalitě celkového díla. Bohuţel 

jsme v dnešní době svědky trendu postavit co nejrychleji a za minimální náklady. Málo kdo 

dnes přikládá váhu tomu, zda výsledné dílo bude stát 10, 20, nebo 50 let bez toho, aby se do 

něj v průběhu jeho ţivotnosti muselo investovat. Z mého pohledu kvalitu díla ovlivňuje 

několik faktorů. Těmi nejdůleţitějšími jsou samozřejmě kvalitní projekt a příprava, stavební 

materiály, ze kterých se staví, zkušenosti pracovníků, kteří dílo provádí a čas výstavby. 

Jednoduše tedy dojdeme k tomu, ţe společným jmenovatelem pro všechny výše uvedené 

faktory jsou finance. Jen ty ovlivňují kvalitu stavby a hlavně investiční prostředky ovlivní 

bezpečnost práce při jejím provádění. V mnoha případech poţadavky koordinátora kladené na 

bezpečnost práce, stavbu mohou částečně zpomalit nebo i prodraţit. Tato skutečnost je 

všeobecně známá, zde si není co nalhávat. Kvalitní koordinátor bezpečnosti práce stojí 

zadavatele peníze, stejně tak jako technická opatření, která je koordinátor povinen navrhovat a 

realizace nápravných opatření, která musí být z pohledu bezpečnosti odstraněna. Jsme tedy 

v situaci, kdy koordinátory bezpečnosti práce na staveništi vykonávají osoby v seniorském 

věku, nejlépe s místem bydliště v místě stavby, aby si neúčtovali zbytečně moc za cestovné a 

nebo zhotovitelé, kteří přímo působí na stavbě, vykonávají činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, přímo sami sobě, jako součást dodavatelské smlovy.  

Moţná by stálo za úvahu novelizovat zákon 309/2006 Sb., například ve smyslu toho, ţe určité 

procento z rozpočtu stavby musí být prokazatelně investováno do zařízení, opatření a 

technologií, které prokazatelně souvisí s bezpečností práce při realizaci projektu, aby byl 

zaručen přece jenom nějaký tok financí do bezpečnosti a zdraví lidí na stavbách. Dále zkusme 

vnést do zákona podmínku, ţe koordinátor nesmí být jen osoba vedoucí odborně realizaci 

stavby, ale nesmí jí být ani osoba spjatá s realizací stavby, či dodavatel materiálu. 

Má práce podává ve zkratce svědectví o tom, jakým způsobem koordinátor vykonává 

svoji činnost. Koordinátor převáţně upozorňuje na nedostatky aţ ve fázi, kdy se stanou, coţ je 

vţdy špatné řešení. Zhotovitelé často zkouší, co jim projde, plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci pokud někdy vůbec viděli, tak stejně neví, co v něm vůbec je. Plán se tak stává 

mrtvým dokumentem. Koordinátor je přímo závislý na podpoře ze strany zadavatele. Jen na 
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něm záleţí, jakou dá koordinátorovi sílu a jak mu bude pomáhat v tom, aby byla jeho 

pracoviště bezpečnější a aby jeho rychle postavené dílo nebylo vykoupené zdravím lidí. 

Zadavatel prací je z mého pohledu největším „bezpečákem stavby“, protoţe on určí co 

koordinátor můţe a jak často se na stavbě bude vyskytovat. 

 

 



 

89 

 

9 Seznam pouţité literatury 

[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 pracovně právní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

[2] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích  

[3] Interní dokumenty společnosti Ecological Consulting a.s. 

[4] Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj – výklad  

Jaroslava Lukeše 

[5] ČD OP 16 

[6] Roţnovský vzdělávací servis, program SIB – LEX, Systém Informací BOZP - 

Lexikon 

 

Seznam obrázků: 

Obr. č. 1. Posouzení stavby zadavatelem 

Obr. č. 2. Posouzení stavby zadavatelem 

Obr. č. 3. Posouzení stavby zadavatelem 

Obr. č. 4. Harmonogram prací 

Obr. č. 5. Umístění staveniště 

Obr. č. 6. Informace o rizicích na stavbách 

 

Seznam tabulek: 

Tab. č. 1. Seznam zkratek 

Tab. č. 2. Seznámení zhotovitelů s plánem BOZP 

Tab. č. 3.Seznam zhotovitelů 

Tab. č. 4. Informace o rizicích na drahách  

Tab. č. 5. Deník koordinátora 


