
 

 
Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích 

vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů 
 

 
Zhotovitel musí ve vztahu k vlastním zaměstnancům 

 Zajistit, aby vykonávaná práce odpovídala schopnostem a zdravotní 
způsobilosti zaměstnance. 
Doporučuje se vést evidenci o zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců. 

 Zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady  
a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují 
se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém 
je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 

 Vybavit zaměstnance a osoby, které se na pracovišti zdržují se souhlasem 
zhotovitele, odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) 
na základě posouzení rizik v případech, kdy tato rizika nelze odstranit. 
Zhotovitel poskytuje OOPP dle skutečných potřeb zaměstnanců (s ohledem na 
mimořádné opotřebení či znečištění). 

 Vybavit pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci a v případě úrazu 
zajistit její včasné poskytnutí. 

 Vyšetřit důsledně příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, vyhotovit 
záznamy a vést dokumentaci o všech úrazech, jejichž následkem došlo ke 
zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 dny nebo úmrtí, 
ostatní úrazy evidovat v Knize úrazů včetně těch, které k pracovní neschopnosti 
nevedly. 

 Přijímat technická, organizační a další opatření proti opakování pracovních 
úrazů (pokud nelze rizika odstranit zcela, je nutno těmito opatřeními snížit (např. 
používáním osobních ochranných pracovních prostředků). 

 

 
Zhotovitel musí ve vztahu k pracovnímu prostředí 

 Vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich 
odstranění. 

 Zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí 
byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které 
budou používány; stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje  
a nářadí musí být vybaveny ochranným zařízením a musí být udržovány 
v dobrém technickém stavu a pravidelně a řádně, kontrolovány a revidovány. 

 Zajistit, aby používané technologické postupy byly bezpečné a nezhoršovaly 
pracovní prostředí pod přípustnou mez. 

 
 



 
 

 Zajistit, aby prostory pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly 
stanovené rozměry a předepsaný povrch a byly vybaveny pro činnosti, které se 
zde provádějí. 

 
raně zdraví. 

Zajistit řádné osvětlení pracovišť, včetně nouzového osvětlení, pokud je to 
nezbytné k och

 Zajistit, aby nouzové východy, únikové cesty a dopravní komunikace k nim byly 
stále volné. 

 Zajistit pravidelnou údržbu, úklid a čištění používaných prostor. 
 

hotovitel musí ve vztahu k provádění stavebních prací 
 
Z

 Dbát na to, aby byly dodrženy podmínky k zajištění bezpe
stanovené v příslušných předpisech. 

čnosti práce 

 Zajistit, aby byly splněny požadavky příslušných předpisů na organizaci práce  
a pracovní postupy, zejména pokud se jedná o zemní práce, betonářské práce, 
zednické práce, montážní práce, bourací práce, práce jednotlivých stavebních 
řemesel nebo práce ve výškách. 

 
hnických zařízení. 

Zajistit, aby byly dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a o používání strojů a tec

 V případě účasti koordinátora jej před zahájením prací na staveništi informovat 
o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 
zvolil. 

 
kolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, 

V případě účasti koordinátora mu poskytovat součinnost potřebnou pro plnění 
jeho ú
zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu 
a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se 
zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů  
a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve 
lhůtách uvedených v plánu. 

 
šeny v zápise o předání a převzetí staveniště nebo 

Řešit vztahy, závazky a povinnosti z oblasti bezpečnosti práce v obchodních 
smlouvách, pokud nejsou ře
pracoviště. 

 
i bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy   

Pro Národní informační centrum BOZP (Český Focal Point)  
zpracoval Výzkumný ústa  bezpečnosti práce, v.v.i. 
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Seznámit pracovníky provozovatele nebo dotčené osoby při stavebních pracích 
se zásadam
a zdroji ohrožení; musí seznámit své zaměstnance se zásadami bezpečného 
chování na daném pracovišti a s možnými místy  a zdroji ohrožení, které se  
u objednatele vyskytují. 
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