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ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI STAVEBNÍKA

Stavebník – jako objednavatel stavebních/pozemních prací – 
– může mít podstatný vliv na to, jak bude na budoucím staveništi 
vypadat pracovní prostředí. Stavebník by proto měl uvážit několik 
věcí stran problematiky pracovního prostředí ještě před tím, než 
na stavební/pozemní práce vypíše soutěž. Stavebník by měl 
formulovat strategii v oblasti pracovního prostředí a v souvislosti 
s vypsáním soutěže by měl stanovit požadavek, že strategie v ob-
lasti pracovního prostředí v souvislosti s prováděním stavebních/
/pozemních prací se bude dodržovat.

Tím, že stanoví požadavky na výběr materiálů a bude se na 
stavbě angažovat, může stavebník po dobu trvání stavby mít pod-
statný a příznivý vliv na pracovní prostředí. Kromě toho staveb-
níkův požadavek na výběr nejméně nebezpečných stavebních 
materiálů a komponentů může mít význam pro pracovní prostředí 
v hotové budově, např. pro vnitřní klima v budově.

1. KDO TO JE STAVEBNÍK

Stavebníkem se ve smyslu zákona o pracovním prostředí 
rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž účet se nějaké 
stavební/pozemní práce provádějí. Mohou to být například: 

ü jednotlivé osoby,
ü podniky,
ü veřejné nebo soukromé instituce,
ü organizace,
ü penzijní fondy,
ü bytová družstva,
ü rozvodné společnosti.

Stavebník je osoba, která dává budovu postavit. Když například 
stavební podnikatel na vlastní účet postaví budovu se záměrem 
ji prodat nebo když došlo k uzavření dohody o tom, že uživatel 
koupí budovu až po jejím dokončení, je v obou případech staveb-
níkem tento stavební podnikatel. V této souvislosti nemá žádný 
význam to, že nastávající kupec si stanovil požadavky na funkce 
nebo design budovy.

Totéž platí pro stavbu prostorů nebo bytů k pronájmu. Zde se za 
stavebníka považuje vlastník (pronajímatel) budovy, bez ohledu 
na to, jestli požadavky na stavební práce formulují nájemci. 

Když v tutéž dobu na tomtéž místě dává provést stavební/ 
/pozemní práce více subjektů, je ve smyslu zákona o pracov-
ním prostředí zhotovitelem v zásadě ten, jenž přišel s iniciativou 
k projektu, který pak vede k zahájení ostatních prací.

Příklad: V souvislosti se stavbou nové kancelářské budovy se 
kladou inženýrské sítě podél veřejné cesty a dále přes samotný 
stavební pozemek k budově. Inženýrské sítě jsou majetkem roz-
vodných společností. Zde v zásadě je stavebníkem celého pro-
jektu stavebník kancelářské budovy. 

2. STAVEBNÍ A POZEMNÍ PRÁCE

Stavebními a pozemními pracemi se rozumí práce v souvislosti 
s tím, že
ü se stavějí a přestavují budovy a konstrukce, včetně 

montážních prací;
ü se stavějí a přestavují cesty, tunely, mosty, přístavy a podobná 

zařízení;
ü se v souvislosti s výše jmenovaným provádějí výkopové 

a povrchové práce;
ü se pokládají potrubí a kabely;
ü se provádějí renovační práce ve městech nebo práce sanační; 
ü se provádějí práce na opravách nebo údržbě výše 

jmenovaného;
ü výše jmenované nebo jeho části se bourají nebo demontují.

3. POVINNOSTI STAVEBNÍKA

Stavebník má podle zákona o pracovním prostředí především 
čtyři závazky. Jeho povinností takto je:
ü vymezit bezpečnostní opatření ve společných prostorech na 

staveništi;
ü vypracovat pro zařízení a provoz staveniště plán bezpečnosti 

a zdraví;
ü koordinovat bezpečnostní práci na staveništi/místě pozemních 

prací;
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ü ohlásit staveniště na Úřadu pro bezpečnost práce.
Jmenované závazky o vymezení, o plánu bezpečnosti a zdra-

ví a o koordinaci pro investora platí, pokud stavební/pozemní 
práce jsou takového rozsahu nebo takového charakteru, že dva 
zaměstnavatelé nebo více zaměstnávají současně na staveništi 
nejméně jedenáct osob. To platí bez ohledu na to, jestli zhotovitel 
uzavřel dohodu jen s jedním výhradním dodavatelem nebo s jed-
ním hlavním dodavatelem, a důvodem, proč na staveništi pracuje 
více zaměstnavatelů, je skutečnost, že výhradní dodavatel nebo 
hlavní dodavatel si najali subdodavatele.

Při kalkulaci počtu zaměstnavatelů fungujících na staveništi 
se započítávají všechny podniky, které na staveništi vykonávají 
pracovní funkce. Kromě toho se započítávají další podniky, je-
jichž zaměstnanci na staveništi pravidelně vykonávají práci, např. 
projektanti nebo poradenské fi rmy, odborný dozor a případně 
stavebník. 

Při kalkulaci počtu osob se započítávají všichni. To platí např. 
pro zaměstnance, mistry a vedoucí na staveništi. Započítává se 
i zaměstnavatel v osobně vlastněné stavební fi rmě. 

Stavebník by se měl po dobu trvání stavby průběžně informovat 
o počtu zaměstnaných osob a počtu zaměstnavatelů na staveniš-
ti. Zhotovitel by si měl při vyhlášení soutěže stanovit podmínku, 
že bude průběžně informován o tom, jací subdodavatelé jsou na-
jímáni, a také o aktuálním počtu zaměstnaných osob z každého 
z podniků, které jsou na staveništi zastoupené.

Pro požadavek ohlášení staveniště platí zvláštní dolní hranice, 
viz bod 8.

Stavebník dále musí napomáhat tomu, aby bylo možné během 
stavby dodržovat zákon o pracovním prostředí. Stavebník proto 
nesmí přímo ani nepřímo klást stavebním fi rmám překážky brání-
cí jim v tom, aby práce mohla být vykonávána pořádně, např. že 
by rozhodl, aby se používal nebezpečný materiál, aby jednotlivé 
práce probíhaly v nevhodném pořadí nebo aby se při realizaci 
stavby používal nějaký jiný nevhodný postup. 

4. STAVEBNÍKOVA ODPOVĚDNOST

Zákon o pracovním prostředí už nadále neumožňuje, aby sta-
vebník přesunul svou odpovědnost na někoho jiného. To zname-

ná, že pouze stavebník je nyní odpovědný za to, že závazky, které 
z odpovědnosti stavebníka podle zákona o pracovním prostředí 
vyplývají, se co do obsahu i do kvality budou dodržovat tak, jak to 
předpisy předpokládají.

Úřad pro bezpečnost práce bude v budoucnu reagovat přímo 
vůči stavebníkovi, pokud bude konstatováno porušení jednoho či 
více požadavků, které na stavebníkovi spočívají. 

Stavebník nadále může dovolit, aby jiné osoby nebo podniky 
vykonávaly pracovní úkoly, které z odpovědnosti stavebníka vy-
plývají. Stavebník je přímo povinován, aby výkon funkce koordiná-
tora ponechal na jiných, pokud on sám nemá požadovanou kva-
lifi kaci nebo sám nemá k dispozici osobu, která je k tomuto úkolu 
kompetentní. Ale stavebník je vůči Úřadu pro bezpečnost práce 
odpovědný za to, že se pracovní úkoly vykonávají uspokojivě.

5. VYMEZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 
VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH

Než se stavební nebo pozemní práce zahájí, musí stavebník 
na základě konkrétního projektového materiálu identifi kovat, ve 
kterých prostorech na staveništi bude probíhat doprava a kde 
bude provádět práce víc zaměstnavatelů se svými zaměstnan-
ci, což jsou takzvané společné prostory. Příkladem společných 
prostorů jsou:
ü dopravní a přístupové cesty;
ü prostory na materiál;
ü prostory na odpad;
ü pracovní plošiny;
ü můstky;
ü lešení;
ü mobilní buňky;
ü konkrétní pracovní prostory, kde bude současně vykonávat 

práci  více podniků.
Stavebník musí poté s jednotlivými stavebními fi rmami uzavřít 

dohodu o tom, která stavební fi rma ve společných prostorech 
bude realizovat, udržovat a likvidovat bezpečnostní opatření. 
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Bezpečnostní opatření ve společných prostorech mohou být 
např.:
ü zábradlí u schodišť a okrajů betonových ploch;
ü zakrývání otvorů pro potrubí/roury/vedení v přepážkách mezi 

podlažími a děr v podlahách atd.;
ü lešení pro zabezpečení proti zřícení při práci ve výškách;
ü zimní zakrytí hrubých staveb a lešení;
ü řádné přístupové cesty venku i uvnitř v budovách;
ü odvod vody a odvodňování venkovních prostorů vymezených 

pro dopravu;
ü orientační osvětlení venkovních i vnitřních prostorů 

vymezených pro dopravu, včetně přívodu elektřiny k nim;
ü zavedení instalací k mobilním buňkám;
ü manipulace s odpadem.

Stavebník dále musí s jednou stavební fi rmou uzavřít dohodu 
o tom, že právě ona bude zodpovědná za odklízení sněhu a po-
syp ve společných prostorech, pokud na staveništi budou probí-
hat práce i v zimním období.

Svého závazku vymezit bezpečnostní opatření ve společných 
prostorech, se stavebník nemůže zbavit tím, že by v obecných 
podmínkách v materiálech o vypsání soutěže předepsal, že kaž-
dá stavební fi rma se postará o vlastní bezpečnostní opatření.

Vymezení bezpečnostních opatření ve společných prostorech 
by se mělo objevit už v materiálech k vypsání soutěže, aby se 
výdaje na společná bezpečnostní opatření mohly započítat do 
nabízené částky. Z materiálů k vypsání soutěže a z dohod by 
ostatně mělo vyplývat, v jakém časovém rozmezí odpovědnost 
za bezpečnostní opatření připadá na tu kterou stavební fi rmu. 

Společná bezpečnostní opatření, která jsou povinností jednot-
livých stavebních fi rem, musí následně vyplývat z plánu bezpeč-
nosti a zdraví v souvislosti se zařízením a provozem staveniště.

Stavebník musí v návaznosti na to vymezit a uzavřít nezbyt-
né dohody bez ohledu na formu stavební smlouvy, tj. i když se 
stavba nabízí ve vypisované soutěži tak, že by měla mít jednoho 
výhradního nebo hlavního dodavatele.

Pokud se během stavby konstatuje, že vymezení bezpečnost-
ních opatření je nedostatečné, musí se v jejich vymezování po-
kračovat.

6. PLÁN BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ

6.1. Cíl
Cílem plánu bezpečnosti a zdraví je zajistit dobré pracovní pro-

středí pro všechny, kteří na staveništi nebo v prostoru pozemních 
prací pracují. Plán funguje jako řídicí nástroj pro společnou bez-
pečnostní práci na staveništi.

6.2. Vypracování plánu bezpečnosti a zdraví
Stavebník musí vypracovat písemný plán bezpečnosti a zdraví, 

pokud dva nebo více zaměstnavatelů na staveništi současně za-
městnávají nejméně jedenáct osob.

6.3. Požadavek ohledně toho, kdy musí plán existovat
Plán bezpečnosti a zdraví v souvislosti se založením a provo-

zem staveniště se musí vypracovat před tím, než se staveniště 
založí. Plán musí existovat dřív, než první stavební fi rma zahájí 
práci. Jestliže projekt stavebních/pozemních prací ještě není ho-
tový nebo jestliže tou dobou ještě nejsou uzavřeny všechny kon-
trakty, musí se plán vypracovat na základě známých předpokladů 
a následně se musí aktualizovat.

6.4. Plán musí být přístupný
Plán bezpečnosti a zdraví musí být přístupný všem na staveniš-

ti po celou dobu stavby. To znamená, že plán se musí uchovávat 
na nějakém centrálním místě, které je v pracovní době přístupné 
všem na staveništi.

Plán bezpečnosti a práce musí být pohromadě v rámci jednoho 
dokumentu. Plán by měl mít takovou podobu, aby byl přehledný 
a dalo se v něm snadno orientovat. Eventuálně může být v krouž-
kové vazbě, kde jsou všechny informace soustředěné na jednom 
místě, nebo může mít podobu jednoho elektronického souboru na 
počítači, který je přístupný všem na staveništi.

Plán se např. může učinit přehledným tak, že nákres staveniš-
tě a časový plán se vyvěsí v místnosti, kde je v kroužkové vaz-
bě k dispozici zbytek plánu nebo kde je umístěný počítač. Touto 
místností může být např. mobilní buňka, kde se pořádají schůze 
o bezpečnosti. Lze vyvěsit také přehled stavebních fi rem, které 
dostaly za úkol realizovat bezpečnostní opatření ve společných 
prostorech.



8 9

6.5. Příprava plánu
V souvislosti s přípravami na založení staveniště a vypracová-

ním plánu musí stavebník zajistit následující:

ü Že existující instalace v zemi budou identifi kovány a zkontrolo-
vány a že tyto instalace budou v nezbytném rozsahu zabezpe-
čeny a zřetelně označeny, než dojde k zahájení prací.

 Např. se musí identifi kovat a označit existující podzemní potrubí 
na plyn a dálkové vytápění a také podzemní vedení elektrické-
ho napětí, aby se zmenšilo riziko jejich poškození. 
ü Že budou identifi kována a zhodnocena další zvláštní rizika 

v areálu a že jim bude zabráněno v nezbytném rozsahu a bu-
dou zřetelně označena před tím, než dojde k zahájení prací.

 Např. se musí identifi kovat a označit staré, do země zakopané 
nádrže na olej a úložiště jedů. Je-li samotný stavební pozemek 
znečištěný, musí se, pokud je to možné, prozkoumat a označit 
rozsah a povaha tohoto znečištění.
ü Že budou včas zapojeny a na místa použití zavedeny nezbytné 

technické instalace a že tyto budou v nezbytném rozsahu kont-
rolovány a udržovány. 

 Je třeba zajistit, aby v mobilních buňkách byly elektřina, voda 
a odpad. Je třeba také zajistit, že bude na staveništi zaveden 
proud mj. k orientačnímu osvětlení, případně ke stavební zdviži 
nebo k jeřábům a k nezbytnému počtu vedlejších elektrických 
rozvodných desek apod.
ü Aby doprava na staveništi v každou dobu mohla fungovat za 

naprosto řádných okolností, včetně nezbytného osvětlení do-
pravních cest.

 Musí být mj. naplánovány řádné přístupové cesty k různým 
pracovištím na staveništi a také řádné a – pokud možno – jed-
nosměrné cesty pro vozidla na staveništi a k úložištím materiálu 
atd. Bude-li během stavebního procesu třeba použít pojízdné 
jeřáby, auta na dopravu panelů, auta na přepravu průmyslové-
ho betonu nebo podobná vozidla s velkým tlakem na nápravu, 
musí se na to brát ohled při plánování cest na staveništi.
ü Aby v nezbytném rozsahu bylo možné používat vhodné 

technické pomůcky.
 Např. musí být umožněno používat nezbytné zvedací zařízení 

a instalovat nezbytná lešení, výztuhy, můstky atd.

ü Aby se materiál mohl odkládat na účelném místě a na pevném 
podkladu.

 Např. se musí různá úložiště materiálu umístit účelně ve vztahu 
k těm prostorům staveniště, kde se tento materiál bude použí-
vat, a ve vztahu k případným mobilním dílnám („dílnám v kon-
tejneru“). 
ü Aby prostory, kde probíhají pracovní procesy obnášející zvlášt-

ní rizika, pokud možno současně nebyly pracovním nebo do-
pravním prostorem pro jiné použití.

 Zde se myslí mj. to, aby se práce s trhavinami, bourání a mon-
táž komponentů neplánovaly na tutéž dobu jako jiné pracovní 
úkoly. Ani práce, jež je zdraví škodlivá natolik, že osoby, které 
ji provádějí, musí používat osobní ochranné (např. dýchací) 
pomůcky, by se neměla plánovat na stejnou dobu jako jiné pra-
covní úkoly.
ü Že bude stanovena procedura průběžné kontroly instalací, bez-

pečnostních opatření a případných zvláštních rizik.
 Mj. se musí pravidelně kontrolovat dočasné elektrické instalace 

na staveništi. 
ü Aby, pokud je to nutné, byla stanovena koordinace pohotovost-

ních, evakuačních plánů a plánů nácviku záchranných prací. 
 Zde jsou míněny takové práce, při kterých mohou vzniknout 

zvláštní rizika, např. v souvislosti s hodně úzkými a obtížně pří-
stupnými prostory, práce za extrémních teplot nebo práce, při 
kterých existuje riziko požáru, výbuchu, zaplavení apod. 

6.6 Obsah
Když se plán bezpečnosti a zdraví vypracovává a aktualizuje, 

musí se brát ohled na údaje v projektu a na poměry na pracovišti.
Plán musí obsahovat i informace, které mají nebo by mohly mít 

význam pro společnou bezpečnostní práci na staveništi, včetně 
běžných informací týkajících se společného zájmu o bezpečnost 
a zdraví na staveništi.

Plán vůbec musí mít takový obsah, který pracovníkům podniků 
na staveništi zaměstnaných umožní, aby si dokázali představit, 
kde by případně mohly vzniknout bezpečnostní nebo zdravotní 
problémy z důvodu takových okolností na staveništi, nad kterými 
jednotlivé podniky samy nemají kontrolu. 
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PLÁN MUSÍ OBSAHOVAT: 

ü Organizační plán
 Jméno, adresu atd., stavebníka, projektanta, vedení stavby, 

koordinátora a stavebních fi rem.
ü Nákres staveniště.
 Nákres staveniště musí být detailní do takové míry, aby na 

něm bylo vidět polohu/umístění následujícího:
ü Identifi kovaná rizika v areálu spolu s údaji o povaze těchto 

rizik.
ü Přístupové, dopravní a únikové cesty.
ü Jeřáby, zdviže a lešení.
ü Prostory vyhrazené pro skladiště materiálu, dočasné dílny 

a kontejnery na odpad.
ü Prostory vyhrazené pro mobilní buňky, záchody apod.
ü Přípojky elektřiny, vody a kanalizace. 
ü Vybavení pro případ poplachu, pro případ požáru, pro 

záchranné práce a pro první pomoc.
ü Časový plán.

Součástí tohoto plánu musí být i detailní časový plán stavby. 
Odpovědnost za časové údaje v něm má stavebník; ten musí mj. 
usilovat o zabezpečení toho, aby stavba mohla být řádně dokon-
čena v rámci tohoto časového plánu.

Časový plán musí obsahovat údaje o tom, kdy jednotlivé sta-
vební fi rmy mají na staveništi pracovní úkoly a kolik času je vyhra-
zeno na jednotlivé práce nebo pracovní fáze. Časový plán musí 
také obsahovat údaje o tom, v jakých obdobích budou probíhat 
práce zvlášť nebezpečné.

Detailní časový plán s realistickým časovým rámcem a účel-
ným pořadím pracovních úkolů může mít velký význam pro odpo-
vídající průběh stavby a tím i pro pracovní prostředí na staveništi. 
Práce pod tlakem nebo nereálné časové lhůty mají zpravidla za 
následek špatné pracovní prostředí pro ty, kdo jsou na staveništi 
zaměstnaní, a často ovlivňují i kvalitu stavby.
ü Údaje o prostorech pro dopravu. To platí pro cesty pro vozidla 

i pro pěší.
ü Údaje o prostorech, kde bude pracovat více zaměstnavatelů 

a jejich zaměstnanci. Zde jsou myšleny společné prostory, viz 
bod č. 5.

ü Údaje o společných bezpečnostních opatřeních, která se 
zavádějí ve společných prostorech. Z plánu musí vyplývat, 
která stavební fi rma v každou dobu realizuje, udržuje 
a likviduje plánovaná společná bezpečnostní opatření ve 
společných prostorech. Z plánu musí také vyplývat, která 
stavební fi rma se stará o pořádek a úklid na staveništi, včetně 
odklízení sněhu a odvozu odpadu. Viz také bod č. 5.
ü Vymezení prostorů obvzláště rizikových prací. Mohou to být 

např. informace o tom, kde a kdy některá z fi rem provádí 
práce s epoxidem nebo práce prašné či hlučné. To znamená, 
že jednotlivé podniky samy předem mohou učinit nezbytná 
opatření k eliminaci důsledků těchto prací.
ü Proceduru průběžné kontroly instalací, bezpečnostních 

opatření a případných zvláštních rizik apod.
Plán musí obsahovat informaci o tom, kdo provádí průběžnou 

kontrolu např. elektrického proudu na staveništi a v jakých inter-
valech se tato kontrola musí provádět.
ü Údaj o tom, kdo má na starosti případnou plánovanou 

průběžnou kontrolu a koordinaci pohotovostních a evakuačních 
plánů a plánů nácviku záchranných prací.
V příloze k tomuto návodu je uveden vzor kontrolního seznamu 

plánu bezpečnosti a zdraví.

6.7. Aktualizace plánu
Stavebník se stará o to, aby koordinátor průběžně plán aktuali-

zoval. Plán se aktualizuje přinejmenším při přechodu mezi nejdů-
ležitějšími hlavními fázemi průběhu stavby.

Všechny změny v organizaci staveniště nebo posuny v časo-
vém plánu stavby se musí do plánu zapracovat.

Plán se může aktualizovat např. při schůzích o bezpečnosti. Ne-
stačí ale jen zapisovat změny do zápisů z těchto schůzí. Změny 
musejí vyplývat také z plánu samotného. 

6.8. Zvláštní okolnosti v případě velkých stavenišť a míst 
pozemních prací
Na zvlášť velkých staveništích a místech pozemních prací mo-

hou okolnosti být takové povahy, že existence jednoho jediného 
souhrnného plánu bezpečnosti a zdraví pro veškerou práci není 
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příliš účelná. Mohou to být např. velké projekty mostů, budování 
delších silničních úseků nebo zařizování či stavba velkých roz-
vodných zařízení.

Úřad pro bezpečnost práce akceptuje to, když se plán s ohle-
dem na přehlednost a řízení rozdělí na samostatné plány, pokud 
jde o velký objem stavebních nebo pozemních prací rozčleněný 
do několika velkých výhradních dodavatelských smluv nebo 
pokud se dá staveniště / místo pozemních prací logicky rozdělit 
jiným způsobem. Jednotlivé plány pak musí obsáhnout logický 
a samostatný díl dotyčných prací.

Předpokladem toho, aby Úřad pro bezpečnost práce rozdě-
lení do několika samostatných plánů akceptoval, je to, že bude 
existovat nadřazená koordinace, která jednak bude zahrnovat 
nadřazený plán bezpečnosti a zdraví – jehož prostřednictvím 
bude zajišťován soulad mezi plány pro dotyčné konkrétní pro-
story – a jednak pořádání společných schůzí o bezpečnosti mezi 
dotyčnými koordinátory.

7. KOORDINACE BEZPEČNÉ 
PRÁCE NA STAVENIŠTI / V MÍSTĚ POZEMNÍCH PRACÍ

Stavebník musí koordinovat bezpečnou práci mezi všemi za-
městnavateli, kteří jsou na staveništi nebo v místě pozemních pra-
cí zastoupeni, bez ohledu na to, jestli se jedná o subdodavatele, 
se kterými on sám žádnou smlouvu neuzavřel.

Stavebník koordinuje bezpečnou práci tak, že:
ü jmenuje koordinátora;
ü dbá na to, aby koordinátor pořádal společné schůze 

o bezpečnosti;
ü dbá na to, aby koordinátor udržoval na staveništi osobní 

kontakty.

7.1. Koordinátor
Stavebník musí jmenovat koordinátora, který se jeho jménem 

stará o koordinaci bezpečné práce na staveništi. Stavebník musí 
jmenovat člověka, který má nezbytnou kvalifi kaci k tomu, aby za-
stával funkci koordinátora odborně a řádným způsobem.

Ten, koho stavebník jmenuje koordinátorem, musí splňovat ná-
sledující požadavky na kvalifi kaci: 
ü Odborné vědomosti v oblasti staveb a pozemních prací včetně 

toho, že zná zhotovitele stavby. Tím se myslí, že koordinátor 
prostřednictvím vlastní práce v oboru musí znát lidi ve 
stavebnictví a zvyky v tomto odvětví, a také musí znát průběh 
stavebního procesu apod.
ü Praktické zkušenosti s vedením stavebních/pozemních prací, 

například jako stavbyvedoucí, jako vedoucí projektant nebo 
jako koordinátor podle dřívějších pravidel. 
ü Nezbytné vědomosti o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, které jsou pro odvětví stavebních a pozemních prací 
obzvlášť důležité.
ü Ukončené vzdělání v oboru pracovního prostředí. Tím se myslí 

zvláštní vzdělání, kterým musí projít členové bezpečnostní 
skupiny. Tento požadavek splňuje vzdělání v oblasti 
bezpečnosti – takzvané vzdělání podle § 9 – absolvované po 
1. dubnu 1991.
Koordinátor nemá podle zákona o pracovním prostředí žádnou 

samostatnou odpovědnost. Koordinátor plní jménem stavebníka 
pracovní úkoly vyplývající ze závazku stran koordinace, jménem 
stavebníka. Je tedy odpovědností stavebníka, aby člověk jmeno-
vaný do funkce koordinátora vykonával pracovní úkoly popsané 
v následujícím textu.

Stavebník může do funkce koordinátora jmenovat sebe samé-
ho, člověka zaměstnaného v jeho (tj. investorově) podniku nebo 
člověka, který stojí mimo jeho podnik.

7.2. Schůze o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Stavebník musí dbát na to, aby koordinátor pořádal na sta-

veništi společné schůze o bezpečnosti. Řádné schůze o bez-
pečnosti se musí na staveništi pořádat nejméně jednou za 
každých 14 dnů. Schůze o bezpečnosti by měly být zaměřené 
do budoucna a mělo by se na nich jednat o bezpečnostních opat-
řeních, která se v nastávajícím období budou muset realizovat 
ve společných prostorech. Tyto schůze se mohou pořádat např. 
v souvislosti s jednáními o stavbě.

Mimořádné schůze o bezpečnosti se pořádají, když dojde 
k vážnému neštěstí či otravě nebo když na staveništi dojde k ji-



14 15

ným vážným újmám na zdraví nebo když dojde k nehodě, která 
by něco takového mohla mít za následek. Mimo to se mimořádné 
schůze o bezpečnosti pořádají podle potřeby.

Koordinátor svolává schůze o bezpečnosti jménem stavebníka 
a dbá na to, aby se z každé schůze sepsal zápis. Koordinátor na 
tyto schůze svolává všechny na staveništi zastoupené zaměst-
navatele či jejich zástupce a také členy všech bezpečnostních 
skupin zastoupených na staveništi.

Zápis musí mj. obsahovat informace o problémech, které se na 
schůzi projednávaly, o tom, kdo je za řešení jednotlivých problé-
mů zodpovědný, a domluvený časový termín, do kterého problé-
my musí být vyřešené.

Zápis se zasílá stavebníkovi, všem zaměstnavatelům, bezpeč-
nostním skupinám a mistrům zastoupeným na staveništi, a také 
případným důvěrníkům na staveništi. A konečně se zápis zasílá 
i dalším osobám, které se schůze zúčastnily.

Koordinátor se stará o to, aby základem všech jednání na schů-
zích o bezpečnosti byl plán bezpečnosti a zdraví. Za to, že se tak 
bude dít a že na schůzích o bezpečnosti budou představeny 
a projednány aktualizované plány, je zodpovědný stavebník.

7.3. Koordinace
Koordinace v době mezi schůzemi o bezpečnosti probíhá pro-

střednictvím koordinátorova osobního kontaktu se stavebními 
fi rmami a se členy bezpečnostních skupin na staveništi.

Pokud koordinátor nebo stavebník v období mezi dvěma schů-
zemi o bezpečnosti zaznamená okolnosti, které jsou důležité pro 
společnou bezpečnost a je třeba je rychle řešit, kontaktuje koordi-
nátor stavební fi rmu, jež je za dotyčné opatření zodpovědná, aby 
se tato stavební fi rma postarala o nápravu těchto poměrů.

7.4. Bezpečnostní rada
Na staveništi je možné ustavit bezpečnostní radu, pokud se 

jedná o velké stavební/pozemní práce, na kterých je v období 
nejméně čtyř týdnů zaměstnáno více než 100 zaměstnanců. 
Toto pravidlo platí, pokud Úřad pro bezpečnost práce nedojde 
k závěru, že bezpečná práce na staveništi se bude koordinovat 
prostřednictvím běžných schůzí o bezpečnosti, kterých se účast-

ní všichni zaměstnavatelé a bezpečnostní pracovníci, kteří jsou 
na staveništi / místě pozemních prací zastoupeni.

Bezpečnostní radu tvoří koordinátor, dva zástupci z řad bezpeč-
nostních pracovníků na staveništi, jeden zástupce z řad zaměst-
navatelů na staveništi a jeden zástupce z řad mistrů na staveništi. 
Koordinátor funguje jako předseda této bezpečnostní rady.

Bezpečnostní rada přebírá funkci a zastává úkoly, které nor-
málně náleží schůzím o bezpečnosti.

Co se týká svolávání, frekvence a zápisu, konají se schůze 
bezpečnostní rady podle stejných směrnic jako schůze o bezpeč-
nosti.

Bezpečnostní rada kromě toho nejméně jednou za kvartál musí 
uspořádat schůzi se všemi bezpečnostními skupinami, které jsou 
na staveništi zastoupené. 

8. OHLÁŠENÍ STAVENIŠTĚ NA ÚŘADU 
PRO BEZPEČNOST PRÁCE

Před započetím stavebních/pozemních prací se staveniště musí 
ohlásit na Úřadu pro bezpečnost práce, pokud:
ü Očekávaná doba trvání prací přesahuje 30 pracovních dnů 

a očekává se, že tam bude zaměstnáno současně nejméně 20 
zaměstnanců, nebo
ü pravděpodobný objem prací přesahuje 500 člověkodnů.

Staveniště musí na Úřadu pro bezpečnost práce ohlásit sta-
vebník. Ten k tomu musí použít zvláštní formulář (č. B. 105), kte-
rý lze získat na Úřadu pro bezpečnost práce.

Ohlášení musí obsahovat informace o následujícím:
ü datum zaslání;
ü přesná poloha staveniště;
ü jméno/-a a adresa/-y stavebníka/-ů;
ü druh budovy;
ü projektant(-i);
ü jméno koordinátora pro bezpečnost a zdraví;
ü očekávané datum zahájení prací na staveništi;
ü očekávaná doba trvání prací na staveništi;
ü očekávaný největší počet zaměstnaných na staveništi;
ü očekávaný počet podniků a samostatných pracovníků na 

staveništi;
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ü údaje o podnicích, které už jsou na stavbu vybrány. 
Jedna kopie ohlášení se musí vyvěsit na staveništi na viditel-

ném místě. Ohlášení může být například přílohou k plánu bez-
pečnosti a zdraví. 

9. KDYŽ STAVEBNÍKEM JE PODNIK V PROVOZU

Někdy může být stavebníkem podnik, a stavební práce budou 
probíhat na/v tomto podniku nebo v natolik bezprostřední blízkos-
ti jeho provozních prostorů, že bezpečnostním nebo zdravotně 
škodlivým vlivům stavební činnosti mohou být vystaveni i vlastní 
zaměstnanci tohoto podniku. V takovém případě je stavebník 
coby zaměstnavatel povinován spolupracovat s podniky, které 
tyto stavební/pozemní práce realizují. Totéž platí i v případě, kdy 
okolnosti dané vlastní produkcí tohoto podniku apod., by moh-
ly mít vliv na bezpečnost a zdraví cizích pracovníků, kteří tyto 
stavební/pozemní práce provádějí. 

Stavebník je coby zaměstnavatel povinován spolupracovat 
s ostatními zaměstnavateli tak, aby bylo vytvořeno bezpečné 
a zdravé pracovní prostředí pro všechny, kteří jsou na provozním 
území stavebníka zaměstnáni (1).

10. OSOBA ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ K PROVÁDĚNÍ 
ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK (BEZPEČNOSTNÍ 
TECHNIK) STAVEBNÍKA SE MUSÍ ZAPOJIT.

Stavebníkem může být existující podnik v provozu, který staví/
/přestavuje pro vlastní potřebu. V takovém případě je stavebník 
coby zaměstnavatel povinován postarat se o to, aby se vlastní 
bezpečnostní technik tohoto podniku účastnil plánování stran za-
řízení pracoviště v souladu s předpisy o BOZP v podnicích (1). 
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PŘÍLOHA

Doporučený kontrolní seznam 
obsahu plánu bezpečnosti a zdraví

Seznam se jménem, adresou, 
telefonním číslem a popř. kontaktní osobou:
ü staveniště
ü projektant
ü vedení stavby
ü stavebník
ü koordinátor
ü zúčastněné stavební fi rmy,

bezpečnostní organizace
ü plán bezpečnostní organizace s informacemi o absolvovaném 

vzdělání v oboru pracovního prostředí nebo o přihláškách 
k jeho studiu.

Časový plán jednotlivých fází stavby
ü Informace o tom, kdy a kde má na staveništi pracovní úkoly 

každý jednotlivý ze zaměstnavatelů.
ü Informace o tom, kolik zaměstnanců je do jednotlivých 

pracovních úkolů zapojeno.
ü Informace o tom, kolik času je vyhrazeno na jednotlivé práce 

nebo pracovní fáze.
ü Informace o obdobích, kdy mají probíhat práce, které jsou 

zvlášť nebezpečné.
ü Další bezpečnostní a zdravotní ohledy, které musí být součástí 

časového plánu.

Vymezení a koordinace
ü Jména podniků/osob odpovědných za realizaci, údržbu 

a likvidaci bezpečnostních opatření ve společných prostorech. 
ü Procedury průběžné kontroly instalací, bezpečnostních 

opatření a zvláštních rizik.
ü Kontrola a koordinace pohotovostního a evakuačního plánu.

Nákres staveniště se zařízením a umístěním následujícího:
ü Existující rizika v areálu a jejich povaha.
ü Místo vodních, kanalizačních a elektrických přípojek.
ü Přístupové a dopravní cesty pro jízdní a pěší dopravu.
ü Únikové cesty.
ü Skladiště materiálu jednotlivých stavebních fi rem. 
ü Dočasné dílny, např. místo na svazování výztuží do betonu, 

stolice na řezání a místo na míchání betonu a malty.
ü Umístění mobilních dílen.
ü Společný jeřáb, zdviž, lešení apod.
ü Kontejner na odpad.
ü Orientační osvětlení, světelné stožáry.
ü Instalace v zemi, včetně existujících instalací.
ü Riziková místa, kde se vyžadují zvláštní osobní ochranné 

pomůcky.
ü Poplašné zařízení, protipožární materiál, záchranářské 

vybavení, telefon a obvazový materiál.

Prostory, kde práce obnáší zvláštní rizika:
ü Vznik prachu vnikajícího do dýchacích cest, např. křemenného 

prachu a prachu z minerální vlny.
ü Zápach, který vyžaduje zvláštní ventilaci.
ü Hluk.
ü Záření.
ü Vysoké a nízké teploty.

Prostory, kde se současně provádí více druhů práce:
ü Koordinace pracovních úkolů, např. práce ve více výškových 

úrovních.
ü Zajištění proti zbytečným rizikům způsobeným jinými 

pracovními procesy.

Práce ve výkopech, na střechách, lešeních, hrubých 
stavbách a v otevřených konstrukcích
ü Nebezpečí zřícení, nebezpečí sesuvu půdy a stav půdního 

povrchu.
ü Zábradlí, přístřešky a značení.
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ü Vliv počasí v zimní polovině roku, zakrytí hrubých staveb, 
lešení a dalších otevřených konstrukcí.

Práce s technickými pomůckami
ü Vhodný jeřáb, zdviž na materiál, osobní výtah a lešení.
ü Požadavky na vozidla, včetně prostorových dispozic.
ü Ventilace, včetně centrálního vysávání prachu a výparů.

Práce s látkami a materiály.
ü Náhražky z bezpečnostního a zdravotního hlediska.

Práce obnášející ergonomickou zátěž
ü Zacházení s těžkým a objemným materiálem.
ü Práce za stísněných okolností.
ü Přeprava a odkládání materiálu.
ü Používání inventáře a pomůcek, obnášejících práci ve velké/

/malé výšce a velké vzdálenosti.

Pořádek a čistota
ü Udržování pořádku.
ü Uklízení a volba metody úklidu, např. vysávání prachu.
ü Odklízení sněhu.
ü Posyp, případně solení cest.

Práce kladoucí zvláštní požadavky:
ü Prostory, kde budou probíhat rizikové pracovní procesy (např. 

práce vyžadující použití zvláštních osobních ochranných 
pomůcek, jako je ochrana sluchu a dýchacích cest), by pokud 
možno neměly zároveň být prostorem práce, přepravy či 
pobytu jiných pracovníků.
ü Práce, které vyžadují zvláštní instruktáž, návod nebo speciální 

vzdělání, např. práce s azbestem či s epoxidem.
ü Práce, které vyžadují pohotovostní a evakuační plán, např. 

práce v potrubních vedeních.
ü Práce s ionizujícím zářením.
ü Práce, které se musí provádět v určitém pořadí.
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