
 

Příloha č. 1 -  Zápis o předání a převzetí pracoviště 

Zápis 

o předání a převzetí pracoviště, za účelem zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci a požární ochrany na stavbě. 

Nasmlouvané  práce: 

1. Zástupce zhotovitele provedl před nástupem pracovníků zhotovitele kontrolu budoucího 

staveniště z hlediska BOZP a PO a zjistil, že pracovníci přejímací firmy nejsou ohroženi 

provozem stavby a jsou zajištěny přístupové komunikace. 

Zástupce zhotovitele se zavazuje, že po celou dobu jimi prováděných stavebních prací bude 

určen odpovědný pracovník pověřený řízením práce s pravomocí samostatně rozhodovat a 

bude rovněž plnit úkoly na úseku BOZP a PO, včetně vedení předepsané dokumentace. 

2. Objednatel upozorňuje na dodržování NV č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob 

evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen neprodleně ohlásit každý úraz svého 

zaměstnance včetně svých subdodavatelů, objednateli a při úrazech podléhajících registraci 

předložit kopii záznamů o úrazu. 

3. Zástupce objednatele seznámil zástupce zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP a PO, 

které jsou pro předávané pracoviště závazné. Zástupce zhotovitele byl seznámen s: 

a) riziky vyplývající z činností ostatních zhotovitelů, 

b) příjezdovými komunikacemi a přístupovými cestami, 

c) vymezením prostoru pracoviště: 

- plochy zařízení staveniště, 

- plochy skladování materiálu, 

- vymezení pracovních ploch a prostor. 

d) způsobem horizontální a vertikální dopravy pracovníků a materiálu na stavbu 

e) místa napojení potřebných příkonů energie 

f) druhy inženýrských sítí, jejich trasy, hloubky uložení, ochranná pásma, 

g) traumatologickým plánem – požární poplachová směrnice, způsob zajištění první 

pomoci, evakuační plán a telefonní spojení na policii, záchrannou službu, hasiče a 

provozovatele inženýrských sítí (plyn, elektrika, voda), 



 

h) povinností vybavit své zaměstnance vhodnými OOPP na základě zjištěných rizik a 

kontrolovat jejich používání při práci. 

4. Objednatel požaduje od zhotovitele předložení seznamu pracovníků, kterým je povolen 

vstup na staveniště a to do termínu: 3 kalendářní dny po převzetí pracoviště . 

5. Zástupce zhotovitele je povinen prokazatelně poučit své pracovníky o zákazu: 

a) vstupu do jiných částí stavby, 

b) používání strojních zařízení bez vědomí vedení stavby, 

c) provádění svářečských prací bez vědomí stavby, 

d) provádět práce takovým způsobem, že ohrožují sebe nebo ostatní účastníky stavby, 

e) požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek. 

6. Objednatel požaduje od zhotovitele předložit před zahájením prací technologický postup 

prováděných prací dle § 3 NV. č. 101/2005 Sb., který musí stanovit požadavky na provedení 

práce při dodržení zásad BOZP a písemné zpracování rizik, které vznikají z jeho pracovní 

činnosti a ohrožují:  

a) vlastní zaměstnance, 

b) zaměstnance jiných zhotovitelů, a tyto zhotovitel je povinen o těchto rizicích písemně 

informovat. 

7. Zástupce zhotovitele převzal odpovědnost za zajištění bezpečnosti objektů, které byly 

předání do užívání, a to zejména rozvaděče elektrické energie a věcné prostředky požární 

ochrany. 

Jedná se o tyto objekty: 

             

Jinak se za pracoviště zhotovitele považují všechny prostory stavby, které souvisí s plněním 

jeho pracovních závazků vůči objednateli. 

8. Zástupce zhotovitele zajistí na svém staveništi pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty 

vzniklé pracemi bude průběžně odstraňovat. 

9. Zástupce zhotovitele prohlašuje, že jeho pracovníci budou dodržovat při veškerých pracích 

bezpečnostní předpisy a normy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 



 

101/2005 Sb., a budou respektovat bezpečnostní značeni a pokyny vedoucích zaměstnanců a 

kontrolních orgánů objednatele, včetně povinností podrobit se zjištění zda není pod vlivem 

alkoholu nebo jiných návykových látek. 

10. Zástupce zhotovitele se zavazuje důsledně dodržovat povinnosti k ochraně životního 

prostředí ve smyslu platné legislativy. (Skladování nebezpečného odpadu, zamořování 

ovzduší, ochrana zeleně, apod.) 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že hrubé porušení proti ustanovením uvedeným v bodech 5, 9 

a 10 nebo opakované, méně závažné porušení, budou důvodem k trvalému zákazu vstupu 

pracovníka zhotovitele na staveniště. 

12. Zástupce zhotovitele se zavazuje seznámit svoje zaměstnance prokazatelným způsobem 

s podmínkami BOZP a PO na stavbě, zejména s povinnostmi uvedenými v bodech 2, 3, 5, 8, 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předvádějící:         Přejímající: 
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Příloha č. 2 - Tabulky hodnocení rizik 

  



 

 

 

Riziko 

Normální 

/ 

Havarijní 

stav 

Hodnocení rizika 

  

Návrh na odstranění, či zmírnění následků 

P N H mR 

Zasažení padajícím materiálem, částí 

zdiva a nářadí z výšky 
N 3 4 1 12 

 Oplocení, označení nebezpečného prostoru. 

 Nepřipustit pohyb nepovolaných osob 

v nebezpečném prostoru. 

 Dodržovat stanovené bezpečnostní pokyny a 

zákazy. 

Pád z výšky, z lešení nebo jiných 

konstrukcí. 
N 3 5 2 30 

 Dodržování správného postupu při výměně oken 

ve výškách. 

 Vybavení pracovníků OOPP k ochraně proti 

pádu (postroje, lana, rozpěra do stavebních 

otvorů). 

 Na lešení, nebo dočasné stavební konstrukce 

nebo zařízení lze vstupovat až po zápisu o 

předání a převzetí konstrukce. 

Pád instalované stavební součásti N 3 3 3 18  Dodržení technologického postupu montáže. 

 Používání OOPP. 

Odletujícím materiálem vznikajícím 

při bourání částí zdí 
N 2 2 2 8  Dodržení technologického postupu montáže. 

 Používání OOPP. 

Odlet jisker, materiálu při práci s nářadím. N 2 2 2 8  Použití ochranných brýlí nebo štítu. 

Pád z výšky v důsledku nezajištěných 

volných okrajů střech, světlíků a jiných 

otvorů 

N / H 3 5 3 45 
 Pracoviště zajistit vhodnou, dostatečně vysokou, 

ochrannou nebo záchytnou konstrukcí proti pádu 

osob nebo k jeho zachycení. 



 

 

Pád z výšky v důsledku odebírání, 

nakládání břemen dopravovaných 

zdvihacím zařízením 

N 2 5 3 30  Ohradit volné okraje nakládacích a vykládacích 

míst ve výšce. 

Pád z výšky v důsledku propadnutí 

střechou zapříčiněným jejím špatným 

technickým stavem, nebo překročením její 

únosnosti 

N 2 4 2 16 

 Před započetím práce na střeše zkontrolovat, zda 

technický stav střešní konstrukce je bezpečný. 

Zjištěné závady neprodleně odstranit. 

 Před započetím práce na střeše zkontrolovat, že 

její jednotlivé prvky jsou bezpečné proti 

prolomení. 

Pád z výšky v důsledku sklouznutí ze 

střechy 
N 2 4 2 16 

 Na střeše se sklonem větším než 25°, provést 

zajištění proti  sklouznutí osob použitím 

předepsaných žebříků, ochrannou konstrukcí 

nebo OOPP. 

Zřícení lešení vlivem špatného 

technického stavu konstrukce v důsledku 

neodborného provedení montáže, či 

z důvodu špatného technického stavu 

v důsledku neprovádění předepsaných 

kontrol 

N 2 3 2 12 

 Před použitím dočasné stavební konstrukce 

(lešení) zkontrolovat, zda její provedení 

odpovídá průvodní technické dokumentaci resp. 

požadavkům odborně způsobilé osoby. 

 Při montáži, demontáži, přestavbě, lešení 

průběžně kontrolovat, zda tato je prováděna: 

- v souladu s průvodní technickou 

dokumentací, 

- pod vedením odborně způsobilé osoby. 

 Pravidelně kontrolovat, zda dočasná stavební 

konstrukce (lešení) je podrobována 

předepsaným způsobem pravidelným odborným 

prohlídkám. 

 Veškeré zjištěné nedostatky nechat neprodleně 

odstranit. 



 

 

 

 

Pádu z lešení vlivem špatného 

technického stavu konstrukce v důsledku 

toho, že konstrukce netvoří tuhý celek 

zajištěný proti vybočení nebo pádu 

N 2 4 2 16  Pravidelně kontrolovat, zda lešení tvoří tuhý 

celek zajištěný proti vybočení nebo pádu. 

Pád z lešení vlivem nebezpečného 

přístupu po komunikacích konstrukce k 

jednotlivým pracovním místům 

N 2 5 2 20 
 Pravidelně kontrolovat, zda k jednotlivým 

pracovním místům na lešení,  je bezpečný 

přístup. 

Pád z lešení vlivem špatného technického 

stavu konstrukce v důsledku založení 

konstrukce na nedostatečně únosném 

podkladu 

N 2 4 2 16 
 Pravidelně kontrolovat, zda dočasná stavební 

konstrukce (lešení) je založena na dostatečně 

únosném podkladu. 

Osoby, nacházející se v okolí místa, do 

něhož jsou shazovány předměty, stavební 

suť a jiný materiál, jsou ohroženy jejich 

zasažením 

N 3 4 2 24 

 Zajistit volné okraje podlah, střech, lešení apod. 

proti pádu, sklouznutí, shození předmětů, nářadí, 

materiálu apod. 

 Vymezit a ohradit ochranná pásma pod místem 

práce ve výšce. 

 Vyloučit přístup osob, pod místa práce ve výšce. 

 Zavést dozor ohrožených prostorů. 

 Vyloučit provoz v ohrožených prostorech. 


