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Ústavní listina práv a svobod 2/1993 Sb.

• čl.4 – bod 1

• POVINNOSTI MOHOU BÝT 
UKLÁDÁNY TOLIKO NA 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

UKLÁDÁNY TOLIKO NA 
ZÁKLADĚ ZÁKONA A V JEHO 
MEZÍCH A JEN PŘI ZACHOVÁNÍ 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD



• ÚŘEDNÍK MŮŽE DĚLAT POUZE TO, CO 
MU POVOLUJE ZÁKON

• OBČAN MŮŽE DĚLAT VŠE, CO MU 
NEZAKAZUJE ZÁKON

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

NEZAKAZUJE ZÁKON
• OTÁZKA: KDYŽ BUDETE V SITUACI 

ZADAVATELE STAVBY, BUDETE 
OCHOTNI PLATIT ZA TO, CO NYNÍ 
REALIZUJETE?



zákoník práce § 101

• (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost 
a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 
s ohledem na rizika možného ohrožení jejich 
života a zdraví, která se týkají výkonu práce 
(dále jen „rizika“).

• (2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci • (2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo 
zvláštními právními předpisy je nedílnou 
a rovnocennou součástí pracovních povinností 
vedoucích zaměstnanců na všech stupních 
řízení v rozsahu pracovních míst, která 
zastávají.



zákoník práce § 101

• (3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou 
a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením, která se 
týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při 
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 
všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě 
písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto 
dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění 
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a 
postupy k jejich zajištění 



ZÁKONÍK PRÁCE § 101 ODST.3



ZÁKON 309/2006 Sb. TŘETÍ ČÁST



zákoník práce § 101

• (5) Povinnost zaměstnavatele 
zajišťovat bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci se 
vztahuje na všechny fyzické 
a ochranu zdraví při práci se 
vztahuje na všechny fyzické 
osoby, které se s jeho 
vědomím zdržují na jeho 
pracovištích.



• PŘEDÁNÍ  STAVENIŠTĚ-mezi zadavatelem a 
zhotovitelem

• PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ –mezi zhotoviteli
• Za uspořádání staveniště, popřípadě 

vymezeného pracoviště, podle předchozích 
odstavců odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto 
staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a 
který je převzal. V zápise o předání a převzetí se který je převzal. V zápise o předání a převzetí se 
uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 
významné z hlediska zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě pracovišti. NV591/2006 
Sb.§2 odst.3

• vymezení dle činnosti
• vymezení prostorově



soustavné vyhledávání rizik , 
přijímání opatření a seznamování

• předpisy, školení
• návody k obsluze
• provádění revizí VTZ
• OOPP
• šetření a přijímání opatření z pracovních úrazů
• roční prověrky BP+další kontroly
• rizikové faktory pracovních podmínek
• registr rizik
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OOPP
• OOPP poskytované na základě vyhodnocení 

rizik
• (1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně 

omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v 
oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen 
poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní 
prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou 
ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance 
před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit 
při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené 
zvláštním právním předpisem.

• Zákoník práce § 104 odst.1



• ochranné pracovní prostředky z důvodu 
nadměrného znečištění oděvu a obuvi 
nebo plnící ochrannou funkci

• V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá 
při práci mimořádnému opotřebení nebo 
znečištění nebo plní ochrannou funkci, znečištění nebo plní ochrannou funkci, 
poskytuje zaměstnavatel jako osobní 
ochranné pracovní prostředky též pracovní 
oděv nebo obuv. ZP §104 odst.2



ZJIŠŤOVANÉ  POZNATKY ZE 
STAVEB

• PLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZADAVATELE STAVBY
• (1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než 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 
složitosti 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 toutéž osobou.
fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho 
realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

• (2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená 
zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě 
stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem 
může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může 
vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně 
způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s 
osobou, která odborně vede realizaci stavby20).



POVINNOSTI  ZADAVATELŮ 
STAVEB

• určit koordinátora ve fázi 
přípravy a realizace

• řeší se smlouvou o dílo mezi zadavatelem • řeší se smlouvou o dílo mezi zadavatelem 
a koordinátorem (pozn. nemělo by se 
jednat o mandátní smlouvy)



POVINNOSTI  ZADAVATELŮ 
STAVEB

• předat koordinátorovi veškeré 
podklady a informace pro jeho 
činnost, včetně informace o 
fyzických osobách, které se fyzických osobách, které se 
mohou s jeho vědomím zdržovat 
na staveništi

• výhodné je toto uvést ve smlouvě o dílo s 
koordinátorem



POVINNOSTI  ZADAVATELŮ 
STAVEB

• poskytovat koordinátorovi 
potřebnou součinnost

• prakticky např. tím, že pokud dostane od • prakticky např. tím, že pokud dostane od 
koordinátora zadavatel stavby informaci, 
že nějaký zhotovitel opakovaně porušuje 
bezpečnost práce, přijme vůči němu 
opatření vedoucí ke zjednání nápravy



POVINNOSTI  ZADAVATELŮ 
STAVEB

• zavázat všechny zhotovitele 
stavby k součinnosti s 

koordinátorem po celou dobu koordinátorem po celou dobu 
přípravy a realizace stavby

• řeší se ve smlouvách s projektantem nebo 
zhotovitelem



POVINNOSTI  ZADAVATELŮ 
STAVEB

• zajistit zpracování plánu BOZP na 
staveništi

• většinou si zpracování objedná u • většinou si zpracování objedná u 
koordinátora pro přípravu 

• zajistit aktualizaci plánu BOZP
• uvede většinou zadavatel ve smlouvě s 

koordinátorem pro realizaci.



POVINNOSTI  ZADAVATELŮ 
STAVEB

• podepsat oznámení o zahájení prací
• často si přípravu (vyplnění přílohy) objedná u koordinátora pro 

přípravu a je to součástí plánu BOZP

• doručit oznámení o zahájení prací
• měl by mít doklad o doručení a kopii, výhodné využít datových 

schránekschránek

• zajistit , aby byl stejnopis oznámení o 
zahájení prací vyvěšen na viditelném místě u 
vstupu na staveniště

• může řešit smluvně přes koordinátora nebo zhotovitele

• provést bez zbytečného odkladu aktualizaci 
oznámení o zahájení prací

• neposílá se na OIP ale vyvěšuje se pouze na staveništi



POVINNOSTI  ZADAVATELŮ 
STAVEB

• Při určování koordinátora prověřit, 
zda  má doklad o úspěšně složené 
zkoušce

• platnost 5 let (platí od 1.1.2012)



ČÁST TŘETÍ zákona 309/2006 Sb.
Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na 

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

• § 18
• (1) Koordinátor je při přípravě stavby povinen
• a) 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 zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a 
její realizaci,

• b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud 
byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti,

• c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.



NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006
• § 7

• Koordinátor b ěhem p řípravy stavby
• a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, 

která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
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,

• b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na • b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 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,

• c) 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 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, 
pokud jsou v době zpracování plánu známi,

• d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
udržovacích pracích.



PLÁN BOZP NA 
STAVENIŠTISTAVENIŠTI

ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ 
POŽADAVKY



zákon 309/2006 Sb. § 15

• Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem, stejně jako v 
případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, 
aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován 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 neohrožující práce. V plánu je 
nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení;



Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, 

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 neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení

• plně vyhovoval pot řebám zajišt ění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce

• zde je stanoveno, že řeší bezpečnost 
práce. Další požadavky např. na požární práce. Další požadavky např. na požární 
bezpečnost, ochranu životního prostředí, 
jakost apod. nejsou požadovanou součástí 
plánu



Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, 

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 neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení

• pot řebná opat ření z hlediska časové 
pot řeby

• koncentrace prací přináší zvýšená rizika 
na staveništi. Ze souběhu prací pak na staveništi. Ze souběhu prací pak 

vyplývají konkrétní bezpečnostní 
požadavky např. práce nad sebou, 
zajištění pod prací ve výšce apod.

• podklad pro zhotovitele ke zpracování 
harmonogramu výstavby



Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, 

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 neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení

• opat ření z hlediska ... zp ůsobu 
provedení

• je vyjádřením požadavku, aby byly 
stanoveny postupy s návrhem konkrétních stanoveny postupy s návrhem konkrétních 
bezpečnostních opatření

• není závislé na budoucím zhotoviteli



NV 591/2006 Sb. § 7
Koordinátor během přípravy 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 podrobnostech nezbytných pro zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi 
zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 



Koordinátor během přípravy 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 neohrožující 

práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,

• zabezpečuje
nepřímo určuje, že zpracovatelem plánu je 
koordinátor pro přípravu stavby. 
Nevylučuje to však možnost, že plán Nevylučuje to však možnost, že plán 
zpracuje někdo jiný a „koordinátor“ jej 
posvětí, neboť za dodržení následujících 
bodů zodpovídá a může být i pokutován



Koordinátor během přípravy 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 neohrožující 
práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,

• přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 
místním a provozním podmínkám 

staveniště
• uvedené naznačuje, že náplň plánu není • uvedené naznačuje, že náplň plánu není 

universální, ale musí reagovat na 
jednotlivé podmínky na staveništi. Kvalitu 
plánu předurčuje také kvalita zpracování 
projektové dokumentace



Koordinátor během přípravy 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 neohrožující 
práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi

• údaje
• obecný pojem s možností širšího výkladu. 

Takovými údaji by měly být základní 
informace o stavbě, informace pro informace o stavbě, informace pro 
vyplnění oznámení o zahájení 
prací,doporučení počtu koordinátorů pro 
realizaci, lhůt kontrolních dnů...



Koordinátor během přípravy 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 neohrožující 
práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi

• informace a postupy zpracované v
podrobnostech nezbytných pro zajištění
bezpečné a zdraví neohrožující práce

• technologické a pracovní postupy, které naznačí 
požadavky na přijetí konkrétních opatření požadavky na přijetí konkrétních opatření 
z hlediska bezpečnosti práce. Těmito postupy se 
„prokazuje“, že lze stavbu za uvedených 
podmínek bezpečně realizovat. Současně 
„rozkrývá“ resp. specifikuje či konkretizuje režijní 
náklady na realizaci stavby z pohledu 
požadavků na zajištění bezpečnosti práce



Koordinátor během přípravy 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 neohrožující 
práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi

• Postup ( technologický postup )
• Dokument, který komplexně popisuje 

všechna bezpečnostní opatření, které 
bude na staveništi nutno řešit s ohledem bude na staveništi nutno řešit s ohledem 
na bezpečnou realizaci stavby. Součástí 

jsou pracovní postupy
• =dokument, který popisuje konkrétní 
bezpečnostní opatření při jednotlivých 

pracovních činnostech a operacích 



POSTUP - STAVENIŠTĚ
• řešení oplocení, ohrazení stavby, vstupy a 

vjezdy na staveniště, prostory pro 
skladování manipulaci(i mimo staveniště 
např. při vykládce), osvětlení stavenišť a 
pracovišť, ochranná pásma a opatření 
proti jejich poškození, komunikace na proti jejich poškození, komunikace na 
staveništi včetně podjíždění vedení, hlavní 
vypínač stavby, vnější vlivy na stavbu-
otřesy od dopravy, nebezpečí povodně, 
sesuvu zeminy ...řešení svislé a 
vodorovné dopravy osob a materiálu



NV 591/2006 Sb.

• § 2
• Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby 

byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem3) a aby 
staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na 
výstavbu podle zvláštního právního předpisu4) a 
staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na 
výstavbu podle zvláštního právního předpisu4) a 
dalším požadavkům na staveniště stanoveným 
v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro 
staveniště zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„plán“), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu 
s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.



POSTUPY-ZEMNÍ PRÁCE
• řešení zajištění provádění výkopů-riziko 

zasypání osob-druhy pažení, šířka výkopu, 
sklony svahu, technologie ukládání sítí do 
výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování 
a odvádění povrchové a podzemní vody, a odvádění povrchové a podzemní vody, 

• řešení zajištění proti pádu do výkopu-konkrétní 
způsob (7 možných dle NV)zajištění, přechody a 
přejezdy přes výkopy, osvětlení ohrazení, 
úpravy pro slepce, přeprava zemin.



• Bližší podmínky stanovuje NV č. 591/2009 Sb. 
příloha 3 – Požadavky na organizaci práce a 
pracovní postupy

• II Příprava p řed zahájením zemních prací

Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní
a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentacepřekážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace
nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných
podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam
a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí,
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb
ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a
stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště.

Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě
též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek.



POSTUPY SOUVISEJÍCÍ S PRACÍ 
VE VÝŠKÁCH

• KOLEKTIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ
• montážní práce, bourací práce, zdění, 

betonáže, střechy, stropy, práce PSV

• OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ
• systém zachycení pádu, místa kotvení, 

přístup na pracoviště



POSTUP

• PRÁCE  A  OPATŘENÍ  ZE  
VZÁJEMNÉHO  PROLÍNÁNÍ  PRACÍ

• stanovení opatření, které vyvolá 
souběh pracovních činností-
manipulace jeřábů,montáže střech a 
vodorovných konstrukcí,demontáže 
dočasných konstrukcí,práce PSV



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

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

• § 16
• Zhotovitel stavby je povinen
• a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, 

že 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, 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 plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle 
dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách 
uvedených v plánu.



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

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

• (2) Koordinátor je při realizaci stavby povinen
• a) bez zbytečného odkladu 

– 1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi 
během postupu prací,

– 2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na 
pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání 
nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

– 3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li 
zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke 
zjednání nápravy,

• b) provádět další činnosti stanovené prováděcím 
právním předpisem.



NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb.§8

• (1) Koordinátor b ěhem realizace stavby
• a) 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,

• b) dává podněty a na vyžádání 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 se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci 
stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

• c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 
činností,

• d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a 
požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

• e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

• f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s 
příslušnými odborovými organizacemi14), popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 
dozor stavebníka7),

• g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právního předpisu7).



NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb.§8

• (2) Koordinátor během realizace stavby
• a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu 

za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a 
organizuje jejich konání,

• b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s 
nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných 

• b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s 
nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných 
nedostatků,

• c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na 
něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje 
údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky 
odstraněny.



Ukázka stránky pro 
zaznamenávání kontrol

 
DATUM/ 
ČAS 

STRUČNÝ POPIS 
KONTROLY 
(BOZP, 
DODRŽOVÁNÍ 
PLÁNU) 

VÝSLEDEK DOKLAD PODPIS/ 
PŘEVZAL 

1.8.2010- Kontrola BOZP na Nedostatky u Zápis Mistr YYY 1.8.2010- 
10-11,30 
hod. 

Kontrola BOZP na 
objektu 02 

Nedostatky u 
fy. YYY 

Zápis 
č.3+3xfotodokumentace 

Mistr YYY 

10.8.2010 
8-8,45 
hod. 

Kontrola dodržení 
plánu dle úpravy č.4 
dohodnuté na KD 1.8. 

Zábradlí bylo 
zřízeno 

není Podpis 
koordinátora 

11.8.2010 
12-12,30 

Kontrola odstranění 
nedostatků dle zápisu 
č.3 

Závady byly 
odstraněny 

není Podpis 
koordinátora 

 



Ukázka stránky pro dokladování 
činnosti koordinátora

Datum/čas PROVÁDĚNÁ 
ČINNOST 

DOKLAD POZNÁMKA PODPIS 

2.8.2010, 
9:00 

Projednání řešení 
osobního jištění při 

Návrh ze dne 
..... 

Dohodnuta úprava 
původního postupu-

Podpis 
koordinátora 9:00 osobního jištění při 

práci na střeše s p. 
CCC 

..... původního postupu-
doplnění kotevních 
míst 

koordinátora 
Podpis CCC 

3.8.2010 
11-12 hod. 

Kontrolní den Zápis 
z kontrolního 
dne č.5 

Rozesláno 
elektronicky 
Dne 4.8.2010 

Podpis 
koordinátora 

 



Ukázka stránky pro evidenci 
dodavatel ů na staveništi

DATUM ORGANIZACE ODPOV ĚDNÝ 
ZÁSTUPCE/TELEFON 
POČET 
ZAM ĚSTNANCŮ 

PŘEDÁNÍ 
INFORMACE 
O POSTUPECH 
A RIZICÍCH 

NÁSTUP NA 
STAVENIŠTĚ 

UKONČENÍ 
ČINNOSTI NA 
STAVENIŠTI 

7.11.2010 Mandro Pokorný-602333545 Předána 11.11.2010  7.11.2010 Mandro 
s.r.o.,IČ 
33242225 

Pokorný-602333545 
5 zaměstnanců+3 
OSVČ 

Předána 
7.11. 
Projednána 
10.11. 

11.11.2010  

      
      
 


