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zákon 309/2006 § 15
POVINNOST ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP PØED ZAHÁJENÍM PRACÍ
- zpracován urèeným Koordinátorem BOZP na staveništi
- øeší koordinaèní vazby v èase, prostoru s vyhodnocením rizik a spoleèných bezpeènostích opatøení
a jejich koordinaci na stavbì

§ 15 odst. 1
a) celková pøedpokládaná doba trvání prací a èinností je delší ne 30 pracovních dnù, ve kterých budou
vykonávány práce a èinnosti a bude na nich pracovat souèasnì více ne 20 fyzických osob po dobu delší
ne 1 pracovní den (30/20/1)
nebo
b) celkový plánovaný objem prací a èinností bìhem realizace díla pøesáhne 500 pracovních dnù v pøepoètu
na jedu fyzickou osobu (500)
nebo
§ 15 odst. 2
Budou-li na staveništi vykonávány práce a èinnosti vystavující fyzickou osobu ZVÝŠENÉMU OHROENÍ IVOTA
NEBO POŠKOZENÍ ZDRAVÍ

PRÁCE A ÈINNOSTI SE ZVÝŠENÝM OHROENÍM IVOTA NEBO POŠKOZENÍ ZDRAVÍ
1) Sesuv zeminy ve výkopu o hloubce vìtší ne 5 m
2) Práce s vysoce toxickými chemickými látkami, nebo pøi výskytu biologických èinitelù
3) Práce se zdroji ionizujícího záøení
4) Práce nad vodou
5) Nebazpeèí pádu z výšky nebo do hloubky více ne 10 m
6) V ochranných pásmech energetických vedení
7) Studnaøské práce, protlaky, tunely
8) Potápìèské práce
9) Práce v kesonech
10) Práce s výbušninami
11) Montá a demontá tìkých kèních stavebních dílù
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zákon 309/2006 § 15
POVINNOST DORUÈENÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ
- povinnost zadavatele (investora) stavby vùèi Insepktorátu práce
- nejpozdìji 8 dní pøed pøedáním staveništì
- v listinné nebo elektronické podobì
- pøi zmìnì obsaených údajù bezodkladnì aktualizovat
- vyvìšeno na viditelném místì u vstupu na staveništì
§ 15 odst. 1
a) celková pøedpokládaná doba trvání prací a èinností je delší ne 30 pracovních dnù, ve kterých budou
vykonávány práce a èinnosti a bude na nich pracovat souèasnì více ne 20 fyzických osob po dobu delší
ne 1 pracovní den (30/20/1)
nebo
b) celkový plánovaný objem prací a èinností bìhem realizace díla pøesáhne 500 pracovních dnù v pøepoètu
na jedu fyzickou osobu (500)

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ
1) DATUM odeslání
2) ZADAVATEL STAVBY (STAVEBNÍK/INVESTOR)
3) UMÍSTÌNÍ STAVENIŠTÌ
4) DRUH STAVBY
5) ZHOTOVITEL STAVBY
6) KOORDINÁTOR PØI PØÍPRAVÌ STAVBY
7) KOORDINÁTOR PØI REALIZACI STAVBY
8) DATUM PØEDÁNÍ STAVENIŠTÌ
9) POÈET FYZICKÝCH OSOB (MAX. ODHADOVANÝ)
10) POÈET ZHOTOVITELÙ (PLÁNOVANÝ)
11) IDENTIFIKACE ZHOTOVITELÙ
12) PODPIS ZADAVATELE STAVBY
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zákon 309/2006 § 15
POVINNOST ZADAVATELE STAVBY

(STAVEBNÍKA/INVESTORA)

URÈIT KOORDINÁTORA

- vlastní zamìstnanec s odbornou zpùsobilostí
- smluvnì zavázat fyzickou nebo právnickou osobou s odbornou zpùsobilostí
- NESMÍ být totoný s osobou odbornì vedoucí realizaci stavby

§ 14 odst. 1
Budou-li na staveništi pùsobit souèasnì zamìstnanci více ne jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urèit potøebný poèet koordinátorù BOZP pøi práci na staveništi.
(kadý subdodavatel je zhotovitel)

KOORDINÁTOR SE NEURÈUJE
§ 14 odst. 6
Pøi pøípravì a realizaci staveb
a) u nich nevzniká povinnost doruèení oznámení o zahájení prací dle § 15 odst. 1
b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního stavebního pøedpisu
(§ 160 odst. 3 stavebního zákona)
c) nevyadujících stavební povolení ani ohlášení dle zvláštního právního pøedpsu (§ 103 stavebního zákona)
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