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Vybrané části právních předpisů zpracované 
jako studijní pomůcka ke zkoušce z odborné 
způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi 

 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoník práce 

 

1. Co musí v případě, kdy na jednom pracovišti plní úkoly zaměstnanci dvou 
a více zaměstnavatelů pověřený zaměstnavatel provádět? (§ 101, odst. 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 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. 

 

2. Není-li možné odstranit zjištěná rizika, co musí zaměstnavatel zajistit? 

(§102, odst. 4) 

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření 
k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 
minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností 
zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých 
opatřeních podle věty první je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. 
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3. Jaké informace z oblasti BOZP musí zaměstnavatel předat zaměstnancům 
jiného zaměstnavatele před zahájením prací na jeho pracovišti? (§103, 

odst.1g) 

Zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích 
obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání 
požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných 
událostí. 

 

4. Jak postupuje zaměstnavatel při poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků? (§ 104, odst. 5) 

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné 
nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu 
zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním 
plněním. 

 

5. Specifikujte povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP. (§ 103, § 105) 

Zaměstnavatel je povinen 

 nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost 
by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, 

 informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce 
zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis, 

 zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali 
pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu 
očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze, 

 sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim 
budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a 
jakým pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce 
jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, 
prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo 
rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, 

 nahradit zaměstnanci, který se podrobí pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo 
očkování podle písmene d), případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného 
výdělku, popřípadě ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu podle § 192 
nebo nemocenským a průměrným výdělkem, 

 zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu 
určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k 
jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce 
dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou 
seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před 
působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště, 
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 zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho 
pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména 
ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě 
mimořádných událostí, 

 jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v 
těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné zaměstnankyně, 
zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po 
porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, 
kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se 
týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické 
zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně 
jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte, 

 umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se 
zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 

 nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci 
vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při 
zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, 

 zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními 
předpisy. 

 
Informace a pokyny musí být zajištěny vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, 
přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo 
změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a 
pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. 
 
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům 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. Školení podle věty první je 
zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále 

 při změně 
- pracovního zařazení, 
- druhu práce, 

 při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo 
změny technologických anebo pracovních postupů, 

 v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci. 

 
Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a 
vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, 
musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 
2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu. 
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Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a 
zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na 
pracovišti prostory pro jejich odpočinek. 

Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, 
zajišťovat na svůj náklad technickými a organizačními opatřeními, zejména potřebnou 
úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst, 
zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich 
pravidelného zaměstnání. 
 
Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti 
vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, 
svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a 
okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele 
je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit 
zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a 
okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění. 

Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla 
způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost 
nepřesahující 3 kalendářní dny.  

Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních 
úrazech, jejichž následkem došlo 

 ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo 

 k úmrtí zaměstnance. 
 

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat postiženému 
zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. 
 
Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným 
orgánům a institucím. 
 
Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. 
 
Zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z 
povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo 
minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z 
povolání. 
 
Vláda stanoví nařízením 

 způsob vedení evidence úrazů v knize úrazů, 

 ohlašování úrazů, 

 vyhotovování a zasílání záznamu o úrazu a záznamu o úrazu - hlášení změn, 

 okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz, zasílá záznam o úrazu a 
záznam o úrazu - hlášení změn, 

 co se rozumí smrtelným pracovním úrazem pro statistické účely, 

 vzor záznamu o úrazu a vzor záznamu o úrazu - hlášení změn. 
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6. Specifikujte práva a povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP (§ 106) 

 
Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o 
rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; 
informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. 
 
Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že 
bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život 
nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění 
povinnosti zaměstnance. 
 
Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a 
zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
 
Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své 
zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 
jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z 
právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů 
zaměstnance. Zaměstnanec je povinen 

 účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, 

 podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním 
stanoveným zvláštními právními předpisy, 

 dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami 
bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, 

 dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 
prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná 
zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu, 

 nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 
zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich 
vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných 
prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání 
alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých 
mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, 
a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních 
úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno, 

 oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 
pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly 
ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik 
mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy 
technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení, 

 s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na 
odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon 
kontroly podle zvláštních právních předpisů, 
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 bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní 
úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, 
popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při 
objasňování jeho příčin, 

 podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného 
zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 

7. V kontrolovaných pásmech je zakázáno: (§ 7, odst. 5) 

V kontrolovaném pásmu je zakázáno jíst, pít a kouřit; pro tyto účely zaměstnavatel vyhradí 
zvláštní prostory. Vstupovat do kontrolovaného pásma je možné jen s osobními 
ochrannými pracovními prostředky určenými pro výkon práce v kontrolovaném pásmu. 
 

8. Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi určuje: (§ 

14, odst. 1) 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel 
stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a 
velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě 
stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do 
jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním 
zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při 
přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 

 
9. Kdo stanovuje rozsah vybavení pracoviště prostředky pro poskytnutí první 

pomoci na pracovišti a vybavení prostředky pro přivolání první pomoci?  (§ 

2, odst. 1f) 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým 
požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby pracoviště byla vybavena v rozsahu 
dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro 
poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické 
záchranné služby. 
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10. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, nelze-li výskyt biologických činitelů 
a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit? 

(§ 7, odst. 1) 

Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel 
povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek 
práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny 
nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a 
přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat podle 
prováděcího právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například 
hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, 
bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé 
mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt 
biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů 
vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými 
a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu 
práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních 
prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 

 

11. Jak zajišťuje zaměstnavatel úkoly v prevenci rizik, zaměstnává-li nejvýše 
25 zaměstnanců? (§ 9, odst.3/a) 

Zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci 
rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti, 
 

12. Jak zajišťuje zaměstnavatel úkoly v prevenci rizik, zaměstnává-li 26 až 
500 zaměstnanců? (§ 9, odst. 3/b) 

Zaměstnává-li zaměstnavatel 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik 
sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami, 

 

13. Jak zajišťuje zaměstnavatel úkoly v prevenci rizik, zaměstnává-li více než 
500 zaměstnanců? (§ 9, odst. 3/c ) 

Zaměstnává-li zaměstnavatel více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik 
vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami. 
 

14. Zadavatel stavby koordinátora neurčí, jestliže:  (§ 14, odst. 3) 

Při přípravě a realizaci staveb 

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1, 

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu, 
nebo 

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu, 
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15. Jaké povinnosti má zadavatel stavby vůči koordinátorovi? (§ 14, odst. 4) 

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat 
na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, 
popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. 
 

16. Jaké povinnosti má také koordinátor při realizaci stavby? (§ 18, odst. 2) 

Koordinátor je při realizaci stavby povinen 

a)  bez zbytečného odkladu 

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

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

3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem neprodleně 
přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je 
zadavatel stavby povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných 
koordinátorem,  

4. postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými 
fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních 
předpisů, 

b)  provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

 
 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
 

17. Kdo, kdy a komu ohlásí bez zbytečného odkladu pracovní úraz a smrtelný 
pracovní úraz? (§ 4) 

Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu 

 územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné 
skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, 

 odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo 
právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní 
působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů 
nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat, 
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 příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 
technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný 
pracovní úraz podle jiného právního předpisu, 

 zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil. 
 

 Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu 

 územně příslušnému útvaru Policie České republiky, 

 odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo 
právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní 
působnosti, 

 příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 
technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, 

 zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, 

 zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený 
zaměstnanec pojištěn. 

 

18. Definujte pojem smrtelný pracovní úraz. Jaké jsou povinnosti 
zaměstnavatele v případě vzniku smrtelného pracovního úrazu? 

 
Pro statistické účely se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na 
jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel. 

 
Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu 
a)  územně příslušnému útvaru Policie České republiky, 

b)  odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

c)  příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické 
osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, 

d)  příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické 
zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, 

e)  zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, 

f) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec 
pojištěn. 

 

19. Vysvětlete rozdíl mezi pracovním úrazem a nemocí z povolání 

Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na 
jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů: 

 při plnění pracovních úkolů nebo 

 v přímé souvislosti s ním nebo  

 pro plnění pracovních úkolů. 

Poškozením zdraví je jak tělesné zranění, tak i psychická porucha. Pro zjištění skutečnosti, 
zda zaměstnanec plnil pracovní úkoly, není rozhodující motiv či pohnutka zaměstnance, ale 
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zda bylo jednání zaměstnance z hlediska věcného, místního a časového objektivně konáno 
pro zaměstnavatele. 

Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na 
jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. 

Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností nejen z pracovního poměru a 
z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o 
provedení práce), ale spadají sem i další činnosti vykonávané na příkaz zaměstnavatele, 
odborové organizace, zástupce pro oblast bezpečnosti a zdraví při práci, činnosti, které jsou 
předmětem pracovní cesty, dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem nebo 
činnosti konané pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec 
nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu 
zaměstnavatele. 

Za úkony v přímé souvislosti s plnění pracovních úkolů jsou považovány ty, které jsou 
k výkonu práce potřebné, během práce obvyklé, úkony nutné před počátkem práce nebo 
po jejím skončení nebo úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu 
zaměstnavatele. 

Přímou souvislost s plněním pracovních úkolů mají i školení zaměstnanců organizovaná 
zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem nadřízeným 
zaměstnavateli, kterými se má zvýšit jejich odbornost. 

Pro posouzení, zda se jedná o pracovní úraz, za nějž odpovídá zaměstnavatel, nemá 
význam skutečnost, zda jsou u zaměstnance nějaké předpoklady, ať již vrozené nebo 
získané, které mohou u organismu vyvolat neobvyklé reakce. Dle názoru Nejvyššího soudu 
ČR nemusí být pracovní úraz jedinou příčinou vzniku škody, ale musí být příčinou 
podstatnou. Predispozice k určitým druhům trvalých následků bývá častým argumentem 
pojišťoven i zaměstnavatelů při zamítnutí nároků na náhradu škody z pracovního úrazu. 
Zcela pravidelně se nám daří prokázat příčinnou souvislost poškození zdraví s pracovním 
úrazem i v případech, kdy byla u poškozeného zaměstnance již před úrazem nějaká 
predispozice k následkům, které pracovní úraz urychlil. Nejčastějším případem je poranění 
páteře, kdy se pojišťovna chce zbavit odpovědnosti s odkazem na degenerativní změny.  

Odpovědnost za pracovní úraz a povinnost k náhradě škody nese vždy zaměstnavatel. 
Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli zprostit se odpovědnosti za pracovní úraz pouze 
v taxativně stanovených případech a při splnění dalších podmínek. 

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, 
biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu 
nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým 
působením chemických látek. 

Nemoc z povolání může mít charakter jak trvalý (chronický), tak charakter dočasný. V 
případě dočasného charakteru mizí chorobné změny buď léčbou, nebo již pouhým 
opuštěním vykonávaného povolání. V případě trvalého (chronického) charakteru je na 
zvážení zaměstnance vykonávajícího rizikové povolání, zda je pro něj vhodné či žádoucí, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povol%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charakter
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charakter
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charakter
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povol%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charakter
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povol%C3%A1n%C3%AD
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aby i nadále pokračoval ve výkonu povolání, což je stejné rozhodování zrovna tak jako u 
jiných příčin nemocí (nevhodné prostředí, životospráva, nevyhovující mezilidské vztahy). 

 
Zákon č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o inspekci práce 
 

20. Uveďte, co například patří mezi přestupky právnických a podnikajících 
fyzických osob na úseku bezpečnosti práce. (§ 30) 

 
Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že 
 
a) nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost fyzických osob 

zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích, 

b) neplní informační povinnost stanovenou v § 108 odst. 2 a 3 zákoníku práce, 

c) nezajistí spolupráci osob na jednom pracovišti, aby byli kromě jejích zaměstnanců 
chráněni také zaměstnanci jiné osoby, 

d) přenese náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
zaměstnance,  

e) nezajistí přijetí opatření potřebných k prevenci rizik, ačkoli k tomu má povinnost podle 
zvláštního právního předpisu, 

f) nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v § 101 až 103 zákoníku 
práce, 

g) neposkytne bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, 
mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje, ačkoli k tomu má povinnost 
podle zvláštního právního předpisu, 

h) nesplní povinnost udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu 
nebo nekontroluje jejich používání, 

i) neumístí bezpečnostní značky nebo nezavede signály, ačkoli k tomu má povinnost podle 
zvláštního právního předpisu, 

j) nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, ačkoli k tomu má povinnost podle 
zvláštního právního předpisu, 

k) nevyhotoví záznam o pracovním úrazu nebo nevede dokumentaci ve stanoveném 
rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, 

l) nepředá vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženému a v případě smrtelného 
pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům, 

m) nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má 
povinnost podle zvláštního právního předpisu, 

n) pracovní úraz a nezašle záznam o něm stanoveným orgánům a institucím, 

o) nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů, 

p) nevede evidenci fyzických osob, u nichž byla uznána nemoc z povolání, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Povol%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezilidsk%C3%A9_vztahy
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q) neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené v zákonu o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v nařízení vlády o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

r) neplní povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních 
prostředků a zařízení stanovené v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

s) poruší povinnost týkající se organizace práce a pracovních postupů stanovenou v zákonu 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády, 
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, nařízení vlády, 
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, 
nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, 
nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby 
a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, 

t) nepřizná právo odmítnout výkon práce, o níž lze mít důvodně za to, že bezprostředně a 
závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví zaměstnanců, popřípadě život nebo 
zdraví jiných fyzických osob, 

u) zaměstná mladistvé zaměstnance pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému 
nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví 
ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob, 

v) nepřizná odborovým orgánům právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 322 zákoníku práce, 

w) nepřizná zaměstnancům právo účasti na řešení otázek souvisejících s bezpečností a 
ochranou zdraví při práci, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního 
předpisu, 

x) nezajistí na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo zneužívat 
jiné návykové látky, 

y) nedoručí ve stanoveném termínu oznámení o zahájení prací na stavbě splňující 
požadavky stanovené v § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci nebo neprovede bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci, 

z) neplní povinnost zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

za) nesplní některou z povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle § 10 odst. 4 nebo § 18 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, 
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zb) nedodržuje opatření k zamezení rizik na pracovištích, stanovená právními předpisy, 
které upravují povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při používání 
chemických látek nebo látek obsažených ve směsích, 

zc) v rozporu s § 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci neurčí jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, 

zd) v rozporu s § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci nezajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi před zahájením prací nebo nezajistí jeho aktualizaci při realizaci stavby, 

ze) v rozporu s § 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci nezajistí součinnost všech zhotovitelů nebo jiné osoby k součinnosti s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy a realizace stavby. 

 
Za správní delikt podle předchozího odstavce 

 
a) písm. b), c), v), w), x) a za) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč, 

b) písm. l), m), n), p), y), zc), zd) a ze) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč, 

c) písm. a), g), j), k), q), r), s), t) a z) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, 

d) písm. d), e), f), h), i), o), u) a zb) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč. 

 

 

Zařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

21. Jaké podmínky musí zajistit zaměstnavatel pro zaměstnance před 
zahájením prací souvisejících s odstraňováním stavby obsahující azbest? (§ 

21, odst. 2) 

Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující 
azbest, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance 
 
a) technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem 

obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového 
prachu do pracovního ovzduší, 

b) azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby 
nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by 
byla při tomto odstraňování vyšší, 

c)  odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a 
ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, 
že obsahuje azbest, 

d)  prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, 
musí být vymezen kontrolovaným pásmem, 
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e)  zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními 
ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. 
Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně 
označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv 
poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před 
dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny 
poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít. Pokud praní nebo čištění pracovního 
oděvu neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo 
čištění v uzavřeném kontejneru, 

f)  pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem 
na povahu práce. 

 
Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části, 
musí být vypracován plán prací s údaji o 
 
a) místu vykonávané práce, 

b) povaze a pravděpodobném trvání práce, 

c)  pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím 
azbest, 

d)  zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci s azbestem 
nebo materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na 
pracovišti, 

e) opatřeních k ochraně zdraví při práci. 

 
Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest 
ze stavby nebo její části musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním 
ovzduší, nejde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu; v práci pak lze 
pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší nižší než přípustný expoziční 
limit. 
 
Pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z materiálu 
obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní 
získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení zdraví, a to 
zejména o 
 
a) vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření, 

b) typech materiálů nebo předmětů, které mohou obsahovat azbest, 

c) činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu, 

d) významu kontrolních mechanizmů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu, 

e)  bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich dodržování, 

f)  výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích 
cest včetně podmínek jeho používání, 

g)  správných pracovních postupech při mimořádné události spojené s únikem azbestu 
nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, při údržbě nebo opravě, 
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h)  pracovních postupech při dekontaminaci prostor zasažených prachem obsahujícím 
azbest, 

i)  správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest, 

j)  rozsahu závodní preventivní péče u exponovaného zaměstnance. 

 
 

Zákon č. 541/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech 

 

22. Jak se nakládá s obsahem obsahujícím azbest? (§ 85) 

 

Každý musí zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest nebyla z odpadu do 

ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin 

obsahujících azbestová vlákna. Při nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit 

technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných právních 

předpisů. 
 

§ 7 zákona č. 309/2006 Sb. - Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem, s 
chemickými karcinogeny a biologickými činiteli a pracovní procesy s rizikem chemické 
karcinogenity byly v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem vždy prováděny 
v kontrolovaných pásmech, která budou označena a zajištěna tak, aby do nich nevstupovali 
zaměstnanci, kteří v něm nevykonávají práci, opravy, údržbu, zkoušky, revize, kontrolu 
nebo dozor. Do kontrolovaných pásem mohou být zaměstnavatelem zařazeny i další práce, 
při kterých jsou zaměstnanci vystaveni působení rizikových faktorů, pokud je toho třeba k 
ochraně zdraví zaměstnanců. 
 
O kontrolovaných pásmech a zaměstnancích, kteří vstupují do kontrolovaných pásem, nebo 
zde konají práce uvedené v odstavci 3, je zaměstnavatel povinen vést evidenci a ukládat ji 
po dobu stanovenou zvláštním právním předpisem. Evidence obsahuje 
 
a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a datum narození, 

b) název kontrolovaného pásma, den jeho zřízení a zrušení, 

c) charakteristiku vykonávané práce, 

d) účel vstupu a dobu pobytu v kontrolovaném pásmu, 

e) počet odpracovaných směn, 

f) výčet biologických činitelů, chemických látek a přípravků, se kterými se v kontrolovaném 
pásmu zachází, nebo jiných rizikových faktorů, 

g) záznam o mimořádných situacích a změnách údajů uvedených v evidenci s datem jejich 
provedení. 

V kontrolovaném pásmu je zakázáno jíst, pít a kouřit; pro tyto účely zaměstnavatel vyhradí 
zvláštní prostory. Vstupovat do kontrolovaného pásma je možné jen s osobními 
ochrannými pracovními prostředky určenými pro výkon práce v kontrolovaném pásmu. 
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V kontrolovaném pásmu nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci, a to ani z důvodu 
přípravy na povolání, dále těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a 
zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu. 

Rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich 
zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance stanoví 
prováděcí právní předpis. 

 
Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon)  
 
 

23. Co je to veřejnoprávní smlouva? (§ 116) 

U staveb vyžadujících stavební povolení může stavební úřad uzavřít se stavebníkem 
veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahradí stavební povolení. Veřejnoprávní 
smlouvu nelze uzavřít v případě záměru, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k 
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. 

Stavebník předloží stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy, který obsahuje 
označení smluvních stran, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, 
způsobu a době provádění, u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy 
pozemku po jejím odstranění, označení pozemků, na kterých se stavba povoluje, podmínky 
pro provádění stavby, popřípadě pro její užívání a podmínky vyplývající ze závazných 
stanovisek dotčených orgánů, k jejichž splnění se zavazuje. Stavebník v návrhu 
veřejnoprávní smlouvy uvede osoby, které by byly účastníky stavebního řízení, pokud by 
bylo vedeno. K návrhu připojí projektovou dokumentaci a další podklady v rozsahu jako k 
žádosti o stavební povolení. Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a 
není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti 
vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník není 
vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. 

Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce 
po dobu 8 dnů. Stavební úřad přezkoumá, zda návrh veřejnoprávní smlouvy obsahuje 
náležitosti podle odstavce 2, zda projektová dokumentace byla zpracována projektantem a 
zda návrh splňuje hlediska uvedená v § 111 odst. 1 a 2. Stavební úřad návrh veřejnoprávní 
smlouvy do 30 dnů ode dne předložení přijme, nebo odmítne a sdělí stavebníkovi důvody 
odmítnutí; návrh odmítne vždy, pokud projektová dokumentace není zpracována 
projektantem. 

Stavebník zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení, s uzavřenou 
veřejnoprávní smlouvou. Stavebník je povinen předložit stavebnímu úřadu veřejnoprávní 
smlouvu k vyznačení účinnosti spolu se souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního 
řízení. Po vyznačení účinnosti smlouvy stavební úřad ověří projektovou dokumentaci. Jedno 
její vyhotovení si ponechá, druhé bez zbytečného odkladu doručí stavebníkovi spolu se 
štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace doručí vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, a místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, vyjma stavby v působnosti 
vojenského nebo jiného stavebního úřadu. 
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Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li 
stavba v této lhůtě zahájena. Účinky veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit; odstavce 1 až 4 
se použijí přiměřeně. Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen před zánikem 
účinků veřejnoprávní smlouvy. V případě, že osoba, která by byla účastníkem stavebního 
řízení, nevyjádří souhlas s prodloužením účinnosti veřejnoprávní smlouvy, stavební úřad 
rozhodne o jejím prodloužení postupem podle § 115 odst. 4; v takovém případě se návrh 
na prodloužení účinnosti veřejnoprávní smlouvy považuje za žádost podle § 115 odst. 4. 
 
Stavebník může odstoupit od veřejnoprávní smlouvy na základě oznámení stavebnímu 
úřadu, že od svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 
Veřejnoprávní smlouvu lze změnit na základě dohody stavebního úřadu a stavebníka 
postupem podle odstavců 1 až 4. 

Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném řízení podle správního 
řádu. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti veřejnoprávní smlouvy. 
Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců 
ode dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy. 

Obsahové náležitosti veřejnoprávní smlouvy, která nahradí stavební povolení, a obsah a 
rozsah projektové dokumentace stanoví prováděcí právní předpis. 
 

24. Co je povinností stavebníka? (§ 152) 

Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i 
terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob 
nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je 
povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními 
právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební 
povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního 
zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu 
prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na 
stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby 
těmito pracemi přímo dotčené. 
 
Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit 
předepsanou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou 
k tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace 
takovou osobou, pokud nemá potřebné oprávnění sám. 
 
Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu 
úřadu, je stavebník povinen 

 
a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 

podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a 
příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v 
těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu, 

b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o 
povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
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kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s 
uvedením údajů ze štítku, 

c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby 
a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich 
kopie, 

d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, 
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této 
prohlídky se zúčastnit, 

e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují 
životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb 
podle § 103, 

f) oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu. 
 

U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako 
zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby 
fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu14). Pokud zpracovala 
projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního 
předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad 
souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

 

25. Co zajistí vlastník stavby u odstraňovaných staveb, v nichž je přítomen 
azbest? (§ 128, odst. 5) 

 

Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním 
podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník 
odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je 
obsažen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení 
provádění stavby podle zvláštního právního předpisu). Povinnosti vlastníka odstraňované 
stavby, stanovené zvláštními právními předpisy, nejsou dotčeny. 

 

26. Kdo je oprávněn provádět záznamy do stavebního deníku? (§ 157, odst. 2) 

 

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u 
stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět 
stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. 
Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a 
autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal 
certifikát podle § 117, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle 
zvláštních právních předpisů. 
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Vyhláška č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 
technických požadavcích na stavby 

 

27. Jak musí být zajištěna bezpečnost při provádění a užívání staveb? (§ 15) 

 
Hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi musí 
umožňovat přepravu předmětů rozměrů 1950 x 1950 x 800mm; u staveb, ve kterých je 
zajišťována zdravotní a sociální péče, musí umožňovat přepravu předmětů rozměrů 1950 x 
1950 x 900 mm. Uvedený požadavek se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou 
rekreaci. 
 
Technické vybavení staveb v záplavových územích musí být navrženo a provedeno se 
zvýšenou odolností proti možným účinkům vod při povodních. Technické provedení 
trafostanic, hlavních rozvaděčů elektřiny, elektrických rozvodů a rozvodů sítí elektronických 
komunikací, hlavních uzávěrů plynu a vody, odvádění odpadních vod ze staveb, zařízení 
kotelen16) na vytápění budov a strojoven výtahů budov pro bydlení a občanského vybavení 
musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost při možném zaplavení 
vodou při povodni. 
 
Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích a drahách. 
 

28. Technické požadavky na stavby – střechy (§ 25) 

 
Střechy musí zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, aby neohrožovaly chodce 
a účastníky silničního provozu nebo zvířata v přilehlém prostoru, a zabraňovat vnikání vody 
do konstrukcí staveb. Střešní konstrukce musí být navržena na normové hodnoty zatížení. 
 
Pochůzné střechy a terasy musí mít zajištěn bezpečný přístup a musí být na nich provedena 
opatření zajišťující bezpečnost provozu. Odpadní vzduch ze vzduchotechnických a 
klimatizačních zařízení a odvětrání vnitřní kanalizace musí být vyústěn nad pochůzné 
střechy a terasy v souladu s normovými hodnotami tak, aby neobtěžoval a neohrožoval 
okolí. 
 
Střešní plášť provozních střech a teras musí splňovat požadavky stavební akustiky dané 
normovými hodnotami. 
 
Střešní konstrukce musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu 
tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami 
 
a) nejnižších vnitřních povrchových teplot konstrukce, zejména v místech tepelných mostů 

v konstrukci a tepelných vazeb mezi konstrukcemi, 

b)  součinitele prostupu tepla, včetně tepelných mostů v konstrukci, 

c)  lineárních a bodových činitelů prostupu tepla pro tepelné vazby mezi konstrukcemi, 

d)  kondenzace vodních par a bilance vlhkosti v ročním průběhu, 

e)  průvzdušnosti konstrukce a spár mezi konstrukcemi, 
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f) tepelné stability konstrukce v zimním a letním období ve vazbě na místnost nebo 
budovu, 

g) prostupu tepla obvodovým pláštěm budovy ve vazbě na další konstrukce budovy. 
 

 

Vyhláška č 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o dokumentaci 
staveb 

 
29. Jakým způsobem se musí odstraňovat stavby? 

Stavby se musí odstraňovat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života 
a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability 
stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb 
ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. 
 
Okolí odstraňovaných staveb nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně 
obtěžováno, zejména hlukem a prachem. 
 
Odstraňování staveb se musí provádět podle předem stanoveného technologického 
postupu a dokumentace bouracích prací. 
 
Stavební a demoliční odpady z odstraňovaných staveb musí být odklízeny neprodleně a 
nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích a v případě povodně nedocházelo k jejich rozplavování a 
odplavování a k narušování životního prostředí. Se stavebním odpadem musí být nakládáno 
v souladu s jiným právním předpisem. 
 

 

30. Co obsahuje dokumentace bouracích prací? (příloha č. 15) 

Dokumentace obsahuje části: 

A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

K dokumentaci se přikládá dokladová část. 

A Průvodní zpráva 
A.1  Identifikační údaje 
A.1.1  Údaje o stavbě 
A.1.2  Údaje o vlastníkovi 
A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 

A.2  Členění odstraňované stavby 

A.3  Seznam vstupních podkladů 

B Souhrnná technická zpráva 
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B.1  Popis území stavby 
B.2  Celkový popis stavby 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
B.4  Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 
B.5  Zásady organizace bouracích prací 

C Situační výkresy 
C.1  Situační výkres širších vztahů 
C.2  Katastrální situační výkres 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
a) Technická zpráva  
b) Výkresová část  
c) Statické posouzení  

Dokladová část 
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu odpojení 
2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám provádění prací a činností v dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 
3. Projekt zpracovaný báňským projektantem5) 
4. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
dokumentace 

 

31. Co je to jednoduchý záznam o stavbě, kdo jej vede a co je jeho obsahem? 
(příloha č. 16) 

 
Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje: 

 
a) název a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum ohlášení, popř. 

číslo jednací, 

b) jméno, příjmení a trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, místo podnikání nebo sídlo 
projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů částí stavby); není-li projektant zapsán v 
obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení, 

c)     údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby, 

d) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (souhlas stavebního úřadu, 
smlouvy apod.), 

e) záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o 
skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla, 

f) záznamy o mimořádných událostech během výstavby. 

 
Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na 

 
a)     postup prací a použití materiálů, 

b)     zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby, 

c)     bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f5012766
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d) revize elektrozařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod., 

e)     podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci, 

f)      plnění ujednání obchodních smluv, 

g)     ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod., 

h) dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby včetně ověřené projektové 
dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní. 
 

Jednoduchý záznam o stavbě 
 

a) se vede od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby, popřípadě do odstranění 
vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby, 

b) musí být veden v rozsahu a v časových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh 
výstavby. 

 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

32. Co je nutné před zahájením bouracích prací? (příloha č. 3. kap. XII, bod 6) 

Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby 
jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, 
jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 
 

33. Jak musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny stavby, pracoviště a 
zařízení staveniště proti vstupu nepovolaných osob? (příloha č. 1, kap.. 1. odst. 1, 

písm. a) 

 
Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
 

34. Jakým způsobem musí být zajištěna stabilita stěn výkopů? (příloha č. 1, část 

V.) 

     
Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 
větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno 
počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle 
stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě 
první. 
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Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability 
staveb v sousedství výkopu. 

Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 
nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené výkopy a jámy se svislými 
nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem 
vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým 
postupem. 

Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 
m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a 
armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

 
35. Jaké jsou požadavky na venkovní pracoviště na staveništi? (příloha č. 1, část 

III.)      

 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 
podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů18) a požadavky 
na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, 
aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
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Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti 
a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu 
pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

 
36. Kdy vzniká povinnost zpracovat plán BOZP? (NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 5, 

NV č. 591/2006 Sb., § 7 písm. c), zákon č. 309/2006 Sb., § 15, odst. 1) 

 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
 

1.  Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2.  Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 
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 nebezpečí utonutí. 

5.  Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 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 použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 
Koordinátor během přípravy stavby zpracovává plán tak, aby 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, přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti 
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anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, a nechá odsouhlasit a podepsat a aby byl odsouhlasen a 
podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

 
V případech, kdy při realizaci stavby 
 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 
20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

 
 

37. Jaké jsou náležitostí oznámení o zahájení prací? (příloha č. 4) 

 
1. Datum odeslání oznámení, 
2. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště 

zadavatele stavby (stavebníka), 

3.  Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště, 

4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k 
tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny, 

5. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště 
zhotovitele a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě 
osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

6.  Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo 
platného osvědčení koordinátora při přípravě stavby, 

7.  Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo 
platného osvědčení koordinátora při realizaci stavby, 

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

9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi, 

10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi, 

11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi, 

12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat 
jeho jménem. 

 

38. Co je obsahem plánu BOZP? (příloha č. 6) 

 

Plán obsahuje 
a) identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a 

koordinátorovi, 
b) situační výkres stavby, 
c) obsah podle části II. písmene C této přílohy. 
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Obsah jednotlivých částí plánu musí být přizpůsoben druhu a velikosti stavby, stavebně 
technickému provedení stavby, účelu využití a době trvání stavby v souladu s § 15 zákona 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plán se zpracovává v 
podrobnostech umožňujících koordinátorovi využívat plánu jako hlavního nástroje 
koordinace opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na dané stavbě v 
souladu s jeho povinnostmi stanovenými zákonem o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Plán obsahuje postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti, které se 
týkají stavby, pro niž se plán zpracovává, a zahrnuje konkrétní požadavky pro bezpečné a 
zdraví neohrožující provádění všech uvedených postupů a pracovních činností. 

II. Obsah plánu 

A. 

Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a 
koordinátorovi 

1. údaje o stavbě 

a) základní údaje o druhu stavby, 

b) název stavby, 

c) místo stavby, 

d) charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby, 
nebo o odstraňování stavby), 

e) účel užívání stavby, 

f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby. 

 
2.  odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a 

soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu. 

3. údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, 

b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jeho autorizace. 

B. 

Situační výkres stavby 

Situační výkres širších vztahů dané stavby obsahuje požadavky stanovené zvláštním 
právním předpisem. 

C. 

Požadavky na obsah plánu 
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Pro splnění požadavků na obsah plánu se v něm uvádí: 

 
1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v 
rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na 
základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu 
nebo autorizovaného inspektora, a 

 
2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných 
právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový 
průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o: 

 
a)  zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování 

a manipulaci s materiálem, 

b)  zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť, 

c)  stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození, 

d)  řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, 

e)  zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií 
(plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční 
osvětlení, 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, 
sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace, 

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu 
širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu, 

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, 
s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do 
výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody, 

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a 
veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob 
se zrakovým postižením, 

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech 
fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup 
k místům betonáže, předpokládané provedení bednění, 

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména 
ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, 
dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí, 

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních 
operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, 
přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, 
doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace, 

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména 
ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími 
pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob 
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zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní 
vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor, 

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, 
zajištění pod prací ve výšce, 

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti 
sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob 
zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení 
proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními 
ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků 
kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany, 

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho 
skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, 
opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé 
práce, použití strojů, 

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh 
jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za 
současného provozu veřejných dopravních prostředků, 

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při 
realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky 
na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem41), 

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při 
provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži 
antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, 
teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů 
konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, 
a při provádění udržovacích prací, 

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších 
prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto 
prací a činností, 

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z 
konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví 
a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů, 

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené 
zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako 
toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo 
opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin 
a s výskytem azbestu. 

 

39. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy – bourací práce. 
(příloha č. 3, XII) 

 Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí 
provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci 
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bouracích prací. Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací 
podle zvláštního právního předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování 
technologického postupu na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu 
bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, popřípadě staveb a 
zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. K průzkumu 
se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a o stavbách sousedních, 
vyjádření vlastníků popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání 
staveniště. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací 
nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O 
provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 
 

 Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné 
podzemní objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným 
způsobem zajištěny. 
 

 Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí 
od výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při 
kterých dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání 
specifickými metodami, jako je řezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., 
smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, 
pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem 
pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého 
dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, 
z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor.  
  

 Stálý dozor podle předchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce 
probíhají na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně.  
 

 Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem 
podle bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení 
technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna 
bezpečnost prováděných prací.  
 

 Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy 
do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k 
ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 
 

 Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce 
nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno 
prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením 
nebo vyloučením provozu. 
 

 Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením 
prací odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i 
vedení technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek 
napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní 
rozvody a instalace odpojit, stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího 
bezpečného provozu během provádění bouracích prací. 



 

30 
 

 

 K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit 
dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako 
dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu 
bouracích prací zabezpečit proti poškození. 
 

 Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou 
zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno 
pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v 
technologickém postupu. 
 

 Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém 
případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení 
bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby 
všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem 
prokazatelně seznámeny. 
 

 Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické 
zajištění sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací 
popřípadě v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 
 

 Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších 
stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně 
strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. 
 

 Materiál zbourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k 
přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 
 

 Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí 
bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě 
neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení 
povětrnostní situace. 
 

 Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále 
užívána, musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a 
kontroly pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, 
které stavbu užívají. 
 

 Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí 
být prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability 
zbývajících konstrukcí a částí stavby. 
 

 Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se 
bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce. 
 

 Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li 
zatíženy. 
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 Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo 
arkýře, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich 
stability. 
 

 Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním 
směrem shora dolů.  
 

 Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až 
po rozpojení jednotlivých panelů a po předchozím zajištění jejich stability. 
 

 Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li 
zdi nad ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropuje odklizen vybouraný 
materiál. 
 

 Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních 
konstrukcí.  
 

 Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze 
strojním způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení 
fyzických osob. 
 

 Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto 
práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad 
nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v 
technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém 
způsobu práce. 

 

40. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy – svahování výkopů. 
(příloha č. 3, VI.) 

 

 Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a 
provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve 
výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o 
hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, 
které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny 
normovými požadavky. 
 

 Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
o při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 

dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
o vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k 

zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
 

 Podkopávání svahuje nepřípustné. 
 

 Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se 
nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 



 

32 
 

 Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1: 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
 

 Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou 
realizací opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro 
zajištění bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 

 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
41. Na které práce se nařízení vlády č. 362/2005 Sb. nevztahuje? (§ 2) 

 

Toto nařízení se nevztahuje na práce ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané při 
 
a)  hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na pracovištích 

podléhajících vrchnímu dozoru podle zvláštního právního předpisu, 

b)  provozování námořních plavidel podle zvláštního právního předpisu, 

c)  provádění záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 
systému, 

d)  přípravě a výcviku složek integrovaného záchranného systému k provádění záchranných 
a likvidačních prací. 

 
Tímto nařízením nejsou dotčeny jiné požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
stanovené zvláštními právními předpisy. 

 

42. Kdy nesmí být prováděna práce ve výškách? (§ 3, odst. 7) 

Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 

 

43. Hlavní zásady zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí. (příloha, 

V.) 

 Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 
zajistit. 

 Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména  

o vyloučení provozu,  
o konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 

nebo pod místem práce ve výšce,  
o ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 

tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
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nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m nebo  

o dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení.  
 

 Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně  
o 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
o 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  
o 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,  
o 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.  
 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce.  

 Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se 
šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje 
tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně 
dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu.  

 

 S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v 
bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu.  

 

 Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 

 
 

44. Jak dlouho je nutné ukládat evidenci u každého zaměstnance 
vykonávajícího rizikové práce s azbestem? 

Problematika z hlediska povinností zaměstnavatelů – základní informace. Základní, 
všeobecné informace, přehled stavebních materiálů obsahujících azbest, problematika 
minerálních a azbestových vláken ve vnitřním prostředí budov a v neposlední řadě 
související legislativa je uvedena v odkazu.       
 
Vzhledem ke zdravotním rizikům při nakládání s materiály obsahujícími azbest 
(karcinogenní potenciál, prokázaný karcinogen) je nezbytné ze strany zaměstnavatelů 
důsledně dodržovat zákonně stanovené povinnosti v ochraně zdraví pracovníků.   
Zaměstnavatel je v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví, realizaci prací, při nichž jsou nebo mohou být 
zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení se týká provádění prací s azbestem a jiných prací, 
které mohou být zdrojem expozice azbestu, včetně prací při odstraňování staveb nebo 
jejich částí, konstrukcí, zařízení, instalací nebo výrobků, jejichž součástí je azbest. Hlášení je 
zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když 
dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za následek 
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zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. 
Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu zaměstnavatel nemá, jde-li o práci s ojedinělou 
a krátkodobou expozicí azbestu (ojedinělou a krátkodobou expozici azbestu upravuje 
vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací). 

Náležitosti hlášení prací s azbestem dle § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
ve spojení s § 5 vyhlášky 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 náležitosti hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějšího předpisu: 

Hlášení o provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice 
azbestu, včetně prací při odstraňování staveb nebo jejich částí, konstrukcí, zařízení, 
instalací nebo výrobků, jejichž součástí je azbest, musí obsahovat: 

 identifikace žadatele (právnická osoba uvede obchodní firmu nebo název, IČO,  fyzická 
osoba podnikající uvede jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání) 

 počet exponovaných osob 
 místo výkonu prací, jejich povaha, termín započetí prací a pravděpodobná doba jejich 

trvání, druh a množství azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a způsob zajištění 
místa výkonu prací proti vstupu nepovolaných osob 

 technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob prachu  
azbestu 

 technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s 
azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v 
blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu 

 vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním oděvem a 
osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím 
ústrojím, místo a způsob jejich ukládání, zajištění jejich čištění, praní a kontroly jejich 
funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich likvidace 

 rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a kouření v 
prostorech, kde je nebezpečí expozice azbestu 

 způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a způsob 
technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště 

 identifikační údaje poskytovatele pracovnělékařských služeb v rozsahu uvedeném v 
rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

 jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

   způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob zajištění 
 dokumentace o evidenci expozice jednotlivých osob azbestu 
(Podpis ohlašovatele, datum) 

Hodnocení zdravotního rizika a minimální opatření k ochraně zdraví, bližší požadavky na 
pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení při práci s azbestem 
upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů a to § 20 a § 21 (sledovaným ukazatelem expozice 
zaměstnanců azbestu je početní koncentrace vláken o rozměrech délka větší než 5µm, 
průměr menší než 3 µm a poměr délky k průměru větší než 3:1 v pracovním ovzduší). 
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Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší 
požadavky na pracovní postupy, obsah školení: 

1.    jestliže z hodnocení podle vyplývá, že koncentrace azbestu v pracovním ovzduší je 
nebo může být překročena, měření se provádí nejméně každé 3 měsíce a dále vždy, když 
dojde k provedení technické nebo technologické změny vykonávané práce. Četnost 
měření může být snížena na jedno za rok, nedošlo-li k podstatné změně pracovních 
podmínek a výsledky dvou předcházejících měření nepřekročily polovinu přípustného 
expozičního limitu upraveného v příloze č. 3, tabulce č. 5, nařízení vlády č. 361/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 

2.    Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující 
azbest, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance: 

 technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem 
obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového 
prachu do pracovního ovzduší 

 azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby 
nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by 
byla při tomto odstraňování vyšší 

 odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a 
ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, 
že obsahuje azbest 

 prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, 
musí být vymezen kontrolovaným pásmem 

 zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními 
ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. 
Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně 
označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv 
poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před 
dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny 
poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít; pokud praní nebo čištění pracovního 
oděvu neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo 
čištění v uzavřeném kontejneru 

 pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem 
na povahu práce. 

3.    Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její 
části, musí být vypracován plán prací s údaji o: 

 místu vykonávané práce 
 povaze a pravděpodobné době trvání práce 
 pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím 

azbest 
 zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci s azbestem 

nebo materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na 
pracovišti 

 opatřeních k ochraně zdraví při práci. 
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4.    Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího 
azbest ze stavby nebo její části musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v 
pracovním ovzduší, nejde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu; v práci 
pak lze pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší nižší než 
přípustný expoziční limit. 

5.    Opatření uvedená pod body 2 až 4 jsou platná a musí být přijata i pro jiné práce, které 
mohou být zdrojem expozice azbestu. 

6.    Pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z materiálu 
obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní 
získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení zdraví, a to 
zejména: 

 o vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření 
 o typech materiálů nebo předmětů, které mohou obsahovat azbest 
 o činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu 
 o významu kontrolních mechanizmů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu 
 o bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich 

dodržování 
 o výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích 

cest včetně podmínek jeho používání 
 o správných pracovních postupech při mimořádné události spojené s únikem azbestu 

nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, při údržbě nebo opravě 
 o pracovních postupech při dekontaminaci prostor zasažených prachem obsahujícím 

azbest 
 o správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest 
 o rozsahu závodní preventivní péče u exponovaného zaměstnance. 

Zaměstnavatel je dále - v souladu s legislativními požadavky (zákona č. 309/ 2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), povinen při práci s 
azbestem, chemickými karcinogeny a biologickými činiteli tyto práce provádět v 
kontrolovaném pásmu a o těchto pásmech vest evidence v rozsahu stanoveném 
legislativou. Dále je povinen vest evidence zaměstnanců v těchto pásmech pracujících a 
tu ukládat po dobu 40 let. Vstupovat do kontrolovaného pásma je možno pouze s OOPP 
určenými pro výkon dané práce. V kontrolovaném pásmu nesmějí pracovat mladiství 
zaměstnanci, těhotné zaměstnankyně, kojící a matky do devátého měsíce po porodu 
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45. Kdy nemusí zaměstnavatel ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví 
práce s expozicí azbestu?  

Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu zaměstnavatel nemá, jde-li o práci s ojedinělou 
a krátkodobou expozicí azbestu (ojedinělou a krátkodobou expozici azbestu upravuje 
vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací). 

 

                                                                                                                                  

 


