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Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništi stanovuje Zákon č. 309/2006 Sb., a dále jej rozvádí Nařízení
vlády č. 591/2006 Sb.,

Požadavky na pracoviště a pracovní
prostředí na staveništi
§ 3, Zákon č. 309/2006 Sb.,
1. Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění
podílí jako zhotovitel stavebních, montážních, stavebně
montážních, bouracích nebo udržovacích prací bez ohledu na
jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky,
materiály, konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání (dále
jen “zhotovitel”) pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou
osobu nebo právnickou osobu (dále jen “zadavatel stavby”) na
jejím pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby (dále jen
“staveniště”), zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení
pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. Práce podle věty
první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště
náležitě zajištěno a vybaveno. Zhotovitelem může být i zadavatel
stavby, pokud stavbu provádí pro sebe.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a
realizaci stavby, jimiž jsou
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo
prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních
prostředků a zařízení,
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě
a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a
nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly
nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na
staveništi,
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek,
přípravků a materiálů,
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků
materiálů,
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich
etapy podle skutečného postupu prací,
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s
vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi,
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na
staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob
na staveništi, které mu bylo předáno,
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány
práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo
poškození zdraví,
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím
právním předpisem.
(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy

požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby
staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle
zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům na staveniště
stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště
zpracován plán, uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve
lhůtách v něm uvedených.
(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností;
přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci5).
(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle
odstavců 1 a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště,
popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a
převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z
hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob
zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.

BOZP na staveništi
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 (výtah z právního předpisu)
Zhotovitel zajistí, aby:
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a
dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních
právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 Nařízení
vlády č. 591/2006 Sb.,
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy ,
jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí
1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího
zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami

souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání
staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním
právním předpisem a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury
(dále jen “zemní práce”),
2.p ráce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných
konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové
směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen “betonářské práce”),
3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu,
jakými jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně
osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů,
spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy
povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen “zednické
práce”),
4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a
rozebíráním ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových,
popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například tyčových,
plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo
technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen
“montážní práce”),
5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží
konstrukce stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování,
popřípadě změně stavby za podmínek stanovených zvláštním právním
předpisem, (dále jen “bourací práce”),
6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního
právního předpisu,
7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce,
8. práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení,
jakými jsou například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken,

fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy
technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí
v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol,
revizí nebo oprav (dále jen “udržovací práce”),
9. sklenářské práce,
10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem,
popřípadě výrobky,
11. potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu,
12. práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím
utonutí,
13. práce spojené s využitím letadla podle zvláštního právního předpisu.

Stavební koordinátor
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele
stavby, a to ve stádiu projektové přípravy i realizace, je zadavatel stavby
povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi
Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli v případech,
kdy při realizaci stavby:
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,
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na
staveniště.
Pro práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení
života nebo poškození zdraví je povinnost zpracovat plán
.

Požadavky na zajištění staveniště
Používání strojů a nářadí na staveništi
Organizace práce a pracovní postupy na staveništi

Související legislativa
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Oznámení o zahájení prací musí mít náležitosti:
datum odeslání oznámení,
název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa
místa bydliště, případně místo podnikání zadavatele stavby
(stavebníka),
přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště,
druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností,
název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa
místa bydliště, případně místo podnikání zhotovitele stavby a
fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby,
popřípadě vykonávající stavební dozor,
jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo /

adresa místa bydliště, případně místo podnikání koordinátora při
přípravě stavby.
Činnosti a práce při jejich provádění vzniká povinnost zpracovat
plán:
práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti
sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m,
práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických
chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických
činitelů podle zvláštních právních předpisů,
práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují
zvláštní právní předpisy,
práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s
bezprostředním nebezpečím utonutí,
práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více
než 10 m,
práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení
popřípadě zařízení technického vybavení,
studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo
mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů,
pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy,
potápěčské práce,
práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu),
práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů,
práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních
stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro
trvalé zabudování do staveb.
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