
Předávání pracoviště 
a výměna informací o rizicích 

Ing. Milan Kondziolka 

PreventCom s.r.o.,  Větrovy 131, 390 02 Tábor, kancelář: Větrná 1476/76, 370 05 České Budějovice,  IČ 26072254, 
 www.preventcom.cz  , www.skoleniprolidi.cz, info@preventcom.cz ,  Tel: +420 777 700 813 

4.10.2019 

http://www.preventcom.cz/
http://www.skoleniprolidi.cz/
mailto:info@preventcom.cz


Proč jsem zvolil toto téma 

Ředitel firmy „T“ mi zavolal, že jeho technik, provádějící 
odběr technické vody ve firmě „V“, musel převzít celou 
vodárnu, aby mohl splnit svůj úkol. 

A že je to z důvodu bezpečnosti, tak volá mně. 

 

 
?

Pan ředitel se pídil po informacích, co pro firmu znamená, že to technik převzal, tak jsem 
mu řekl popravdě, že nevím, dokud neuvidím, co podepsal. Že se k tomu sejdeme. 
Hlavně ať si technik nechá podepsat, že vodárnu vrátil. 



Co technik také podepsal… 
1/ že on (podepisující osoba) je odpovědným zástupcem firmy „T“ 

2/ že převzal pracoviště = „vodárnu, provoz VZV a rizika“ 

3/ že nesmí používat zásuvky, ale pro připojení musí použít vlastní mobilní 
podružný rozvaděč el. energie 

4/ že zajistí dodržování BOZP, jako by byl vlastníkem pracoviště (specifikováno 

dodržení všech právních předpisů vztahujících se k BOZP, PO a OŽP na pracovišti) 

5/ že strpí kontroly BOZP, PO a OŽP ze strany firmy „V“, včetně příkazu zastavit 
práce (za škody ale firma „V“ neponese žádnou odpovědnost) 

6/ že zaplatí 25 000,- Kč za to, když mu vznikne úraz, což není sankce; to jsou předem 

vyčíslené náklady firmy „V“ spojené s vyšetřováním úrazu 

(Poznámka: úrazu, který vlastně, jak vyplývá ze snahy firmy „V“, nevznikl na jejím pracovišti a ani jejich 
zaměstnanci. GDPR – úpí.) 



Co technik také podepsal… 
7/ že on, technik a zaměstnanec firmy „T“, bude koordinovat opatření k BOZP 
mezi sebou a všemi ostatními zaměstnanci (poznámka: například zavelí komusi z firmy „V“, že 

by si vodárna zasloužila novou podlahu, protože jsou tam nerovnosti a on už jednou zakopl a málem upadl) 

8/ že on, „odpovědná osoba“, zajistí neprodlené oznámení změn v OR firmy 
„T“ a změny osob oprávněných za firmu jednat 

9/ a … pět stran rizik (zřejmě nahrazující informaci dle ZP §101, odst. 3) 

- bez informací o přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, 

- ani jedno riziko pro Vodárnu, 

- za to se dozvěděl o existenci rizik popálení, zranění třískou, říznutí, stříhnutí, 
seknutí, o rizicích ve slévárně, na ČOV, v administrativě atd. 



Porada u  pana ředitele 

 Občas vám bezpečákům nerozumíme. 
 Můžeš nám říct, jak to pomohlo ke zvýšení 

bezpečnosti našeho technika nebo jejich? 
 Můžeš nám aspoň říct, co se mění v naší 

odpovědnosti a co máme dělat, abychom 
splnili požadavky zákonů? 

Závěr z porady firmy „T“: byl na konferenci poskytnut pouze ústně. 

A proto jsem zvolil toto téma. 

Při přípravě přednášky jsem ale dopěl k závěru, že téma je zapotřebí otevřít nejen kvůli 
řediteli, ale i kvůli nám „bezpečákům“ a kvůli BOZP. 

Věřím, že si každý najdete správnou odpověď na tuto opomíjenou, nicméně zásadní otázku v BOZP. 



UJASNĚME SI POJMY 
pracoviště 

předání pracoviště 

souvislosti 
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PRACOVIŠTĚ 
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Definice pracoviště 

Pracoviště – prostor vymezený vedoucím 
zaměstnancem pro pracovní činnost.   

(V 28/2002 - zrušená 31.12.2017,  NV 339/2017 již definici neobsahuje) 

Pracoviště – prostor, ve kterém jsou pracovní 
prostředky a předměty, s nimiž pracovník nebo 
pracovníci přicházejí do styku při plnění pracovního 
úkolu.  

(ČSN 83 2090 - zrušená 1.12.1993) 

Pracoviště (work location) - místo (místa), prostor 
(prostory) nebo oblast (oblasti), kde se má pracovat, 
pracuje se nebo se pracovalo. 

(ČSN EN 50 110 -1 ed-3) 
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Definice pracoviště  
ve Směrnici Rady 89/654/EHS 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti 

Pro účely této směrnice se "pracovištěm" rozumí 
místo určené pro umístění pracovních míst v 
budovách podniku nebo závodu a jakékoli jiné místo 
na ploše podniku nebo závodu, na které má 
zaměstnanec přístup v rámci své práce. 

 
For the purposes of this Directive, ‘workplace’ means the place intended to house workstations on the premises of 
the undertaking and/or establishment and any other place within the area of the undertaking and/or establishment 
to which the worker has access in the course of his employment. 
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Definice pracoviště v odborné literatuře  

Pracoviště  

- Prostor přidělený jednomu či více zaměstnancům v pracovním systému pro plnění 
pracovních úkolů. 

Terminologický slovník BOZP 1972: Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.  

 

- Prostor pro práci včetně přiměřeného prostoru pro potřebný inventář a materiály.  

Slovník vybraných výrazů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a, odst. 3, ZP, RoVS 2000  

 

- Vymezená část prostoru v pracovním procesu, na kterém člověk nebo skupina lidí provádí 
ucelený komplex činností.  

- Rozsáhlejší prostor buď uzavřený, jako např. dílna, hala, sklad, kancelář apod., nebo 
otevřený – práce ve vnějších prostorech, např. v zemědělství, lesnictví apod., v nichž 
zaměstnanci vykonávají své pracovní úkoly.  

MUDr. Eva Hanáková   

EBOZP, Encyklopedie BOZP, VUBP 
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Definice pracoviště v odborné literatuře  

Pracoviště  

- Pracoviště tvoří část pracovního prostoru vymezená určitému pracovníkovi nebo skupině 
pracovníků pro hlavní a vedlejší činnost. 

 KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd.,  Rožnovský vzdělávací servis, 1999.  

 

- Pracoviště přestavuje dílčí jednotku pracovního prostředí v rámci dané organizace. Je tedy 
vymezeno v podobě konkrétního pracovního prostoru. 

 MICHALÍK, David. Co je potřeba pro optimální pracovní prostředí? : příručka pro kancelářská 
pracoviště. Praha: Oddělení psychologie OPe MV ČR, 2009. 53 s.  

EBOZP, Encyklopedie BOZP, VUBP 

 

Pracoviště – prostor vymezený vedoucím zaměstnancem pro pracovní činnost. 

Minislovník BOZP, Institut výchovy bezpečnosti práce, Brno, 2010 
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Definice pracoviště v odborné literatuře  

Pracoviště – prostor, ve kterém jsou pracovní prostředky a předměty, s nimiž pracovník nebo 
pracovníci přicházejí do styku při plnění pracovního úkolu.  

(EBOZP, Encyklopedie BOZP, VUBP, stejné jako v ČSN 83 2090 - zrušené 1.12.1993) 

 

Na pracovišti je obvykle více stejných či různých pracovních míst (stanovišť). 

Podle umístění se rozlišují pracoviště v uzavřených prostorech, v polouzavřených prostorech 
(pouze zastřešené objekty bez obvodových zdí), venkovní pracoviště, kabiny, řídící centra,              
ve výškách a podzemní.  

(Slovník BOZP a PO, 1985) 

 

Pracoviště - Zákoník práce pojem „pracoviště" výslovně nedefinuje. Lze za ně považovat všechny 
prostory zaměstnavatele, kde se zaměstnanci vyskytují při plnění pracovních úkolů nebo činností, 
které s pracovními úkoly souvisí. 

Abeceda BOZP, ANAG 2002, JUDr. Anna Janáková 
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Definice pracoviště v odborné literatuře  

Pracoviště - právní předpisy pojem „pracoviště" výslovně 
nedefinují. Lze za ně považovat všechny prostory zaměstnavatele 
určené k vykonávání pracovních činností a místa, na která mají 
zaměstnanci v souvislosti s plněním pracovních úkolů nebo 
činností, které s pracovními úkoly souvisejí, přístup. 

Abeceda BOZP, ANAG 2008, JUDr. Anna Janáková 

 

Pracoviště – místo, kde zaměstnanec plní podle pokynů 

zaměstnavatele pracovní pokyny. 
Výklad pojmu pracoviště, epravo.cz, Randl a Partners,  rozhodnutí NS ČR sp.zn.21 Cdo 4596/2014 
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Závěr č. 1 

Možnost definovat pracoviště pro předání pouze 
jako uzavřený geometrický útvar, plochu nebo 
prostor, naráží na limity. 
 

Protože: 

- pracoviště zaměstnance není pouze nějaké vykolíkované území, ale 

- jsou jím i místa, kde zaměstnanec pracuje, vykonává svou činnost, 
související s prací mimo vykolíkované území, či dokonce i místa kam má 
pouze přístup. 

 

Co bude, v konkrétním případě, považováno za pracoviště, bude záležet           
na mnoha okolnostech a souvislostech. 
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PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
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Předání pracoviště v legislativě – NV 591/2006 Sb. 

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. 

 
(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním 
právním předpisem (101/05) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního 
právního předpisu (268/2009) 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 práci (361/2007). 
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Převzetí pracoviště v legislativě – Z 309/2006 Sb. 

(2) Koordinátor je při realizaci stavby povinen 
a) bez zbytečného odkladu 
… 
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, 
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(Užitečná definice pro koordinátora. Nepátrá, kdo za co může, ale zjistí 
si, komu je pracoviště předáno. Toho jsou pak ty nedostatky.) 



Převzetí pracoviště v legislativě – Z 309/2006 Sb. 

§ 17 

(1) Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která 
nezaměstnává zaměstnance (dále jen „jiná osoba“), je povinna poskytnout 
zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů 
nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených 
zhotovitelem. Jiná osoba informuje zhotovitele nejpozději do 5 pracovních 
dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez 
zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti         
na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob 
zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele. 
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Slouží pouze k určení časového termínu. 



Předání pracoviště v legislativě – NV 591/2006 Sb. 

XVIII. Potápěčské práce 

1. Pracoviště pro provádění potápěčských prací musí 
být předáno ve stavu dohodnutém mezi zadavatelem    
a zhotovitelem a o předání pracoviště se vyhotoví 
písemný záznam. 
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Předání pracoviště v legislativě – NV 339/2017 Sb*. 

O předání pracoviště jinému zaměstnavateli musí být 
vyhotoven záznam, který musí obsahovat informace        
o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru) 
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Předání pracoviště v legislativě - Shrnutí 

Předání pracoviště musí být realizováno 
- na staveništích; 

- při potápěčských pracích; 

- při pracích v lese a na pracovištích obdobného charakteru; 
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Nikde není popsáno,  

že by mělo být předáváno pracoviště 
mezi firmou „V“ a firmou „T“. 



Proč chceme dělat něco navíc - 
zápisy o předání a předávání pracovišť mezi sebou? 

Mne napadá: 
- snaha vyřešit ZP §101, odst. 5  

- neodpovídat za fyzické osoby, zdržující se na jeho pracovištích (předané pracoviště není 
moje) 

- snaha vyřešit ZP §101, odst.3 
- vyhnout se „společnému“ pracovišti 

- snaha vyřešit ZP §105, odst.1 
- u nás k úrazu nedošlo, k němu došlo u něj (na jeho pracovišti, při jeho činnostech) 
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Napadá někoho další důvod? 



Proč předávají pracoviště některé firmy 

Děkuji za podporu členům facebookové skupiny "Bezpečáci" - výměna zkušeností BOZP i PO, kterou založil Vít Hoffman. 
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 Stanovil to OZO v prevenci rizik. 

 Malování je uvedeno v příloze NV. č. 591/2006 Sb., tj. logicky asi jde         

o "stavební práce". Pak je logicky staveništěm i kancelář, kam si pozvu 

externího dodavatele vymalovat. Je dobré preventivně předat vždy, ta 

naše byrokracie je náročná. 

 Předáváme pracoviště v případech, kdy s sebou firma nese nějaké riziko, 

případně když chci, aby byla o rizicích informována. Má to mnoho 

dobrých důvodů předávat i na jiném pracovišti než stavbě. 

 V rámci budování systému řízení BOZP. 

https://www.facebook.com/groups/bezpecaci/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/bezpecaci/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/bezpecaci/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/bezpecaci/?ref=group_header


Proč nepředávají pracoviště některé firmy 
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 Je to zbytečnost, která nic nevyřeší. 

 Je to papírová válka bez vítěze, stejně když se něco stalo, k tomu nikdo 

nepřihlížel. 

 Ještě jsem neslyšel o tom, že by někdo dostal od OIP sankci, že nepředal 

pracoviště.  

 Naše „matka“ nám zakazuje předávat nejen pracoviště, ale i staveniště. 

Musíme na stavbě dělat denně audity, kontrolovat lešení podle našich 

standardů, vydávat povolení k práci atd.  „Matka“ říká, že my platíme 

stavbu i bezpečnost na ní a kdyby se něco stalo, tak spojení úrazu se 

jménem naší firmy by mělo stejné důsledky jako úraz našeho 

zaměstnance. (My jsme odpovědní za všechny, kteří u nás pracují.) 



Závěr č. 2 

Předáváme pracoviště, když to požaduje legislativa. 

 

Předáváme pracoviště, i když to legislativa nepožaduje, a to 
děláme proto, abychom: 

- přinutili přebírající k větší odpovědnosti za BOZP 

- abychom neopomenuli, předáváme vždy a všem, protože mnoho 
dodavatelů ve své podstatě realizuje práce, kterým, ač se to nezdá, 
jsou pracemi na staveništi - malování kanceláří, údržba budov          
(více viz materiály z Konference BOZP v roce 2018) 

- pro „strýčka příhodu“, protože když dojde k negativní události, 
možná se najde způsob, jak předání využít k ponížení odpovědnosti 
předávající firmy 
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SOUVISLOSTI,  
které předávajícímu i přebírajícímu často unikají… 
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Kdo je oprávněn k převzetí pracoviště 

Právní kroky za přebírající firmu může dělat pouze 
vymezený okruh osob: 

- jednatel (jednatelé) podle výpisu z OR, 

- osoby na základě plné moci, 

- osoby uvedené ve smlouvě, 

- osoby, do jejichž běžné kompetence přebírání pracovišť patří 
(např.: stavbyvedoucí). 

 

 
V ostatních případech můžete mít smůlu, protože stačí tvrzení přebírající firmy, že 
pracovník nebyl oprávněn k převzetí pracoviště, a můžete si to řešit s fyzickou osobou.  

27 



Předání pracoviště - koordinace - předání rizik 

Předání pracoviště může zrušit požadavky na koordinaci 
a na předání informace o rizicích a přijatých opatření, 
jen za ideálních podmínek: 

 
- ve vymezeném prostoru předaného pracoviště budou pouze zaměstnanci přejímajícího, 

- vymezený prostor nebude ohrožen riziky předávajícího, 

- zaměstnanci přejímajícího se nebudou pohybovat na žádném jiném pracovišti předávajícího. 
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Předání pracoviště do plné odpovědnosti 

Předání pracoviště do plné odpovědnosti je z říše SCI-FI. 
Náš příklad: Firma „V“ předala vodárnu firmě „T“ do plné odpovědnosti - viz úvod. Předání, jak asi 
probíhalo, když technik byl ve firmě pouze 45 minut, včetně předání. 

 

Pokud by došlo k úrazu technika el. proudem, protože 
byla vadná elektroinstalace, určitě by odpovídala za 
vznik úrazu firma „V“. 
 

 

OIP i soudy budou přihlížet nikoliv k zápisu o předání, 
ale k příčině úrazu a kdo je fakticky odpovědný, a ne 
pouze k tomu, kde je odpovědný formálně. 
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Odpovědnost předávajícího předáním nekončí 

Předávající budou vždy odpovídat za škodu způsobenou 
porušením právní povinnosti. 
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Právo nebo chyba vlastníka pracoviště? 

Má právo majitel pracoviště, firma „V“ - viz úvod,                
na předaném pracovišti jakýmkoliv způsobem řídit 
činnosti, konání a jednání zaměstnanců firmy, kterým 
předal pracoviště? (Musí se tam dodržovat jeho 
předpisy?) 

 

Pokud si to vynucuje, pak nepředává pracoviště 
výhradně do odpovědnosti přebírajícího, ale naopak 
prokazuje, kdo je faktickým vlastníkem pracoviště. 

 



Další souvislosti s převzetím pracoviště 

- Kdo má na převzatém pracovišti provádět dohled PPLS? 
- Kdo má na převzatém pracovišti provádět prověrky BOZP? 
- Kdo má mít na převzatém pracovišti doklady prokazující plnění požadavků 

právních předpisů na pracovišti? Osvětlení, revize elektroinstalací, kontroly 
mostových jeřábů, měření pro kategorizaci atd.? 

- Co když budou na převzatém pracovišti rozbité komunikace, s povrchem 
neodpovídajícím BOZP. Má to dávat „dočasný vlastník“ do pořádku?  

- Kdo má převzatá pracoviště/prostory a činnosti zde prováděné začleňovat 
do PN? 

- Kdo má zpracovávat/aktualizovat Dokumentaci o výbuchu? 
- Kdo dostane sankci od hasičů, když nebudou na převzatém pracovišti 

únikové značky či dodržovány další požadavky PO, dané např. PBŘ? 
- Kdo má dokládat/provádět záznamy o PP PO? 
 
…a mnoho dalších. 
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Kdo odpovídá za pracovní úraz na nepředaném pracovišti  

Samozřejmě v první řadě zaměstnavatel zaměstnance, 
jemuž se úraz stal. 

 

Zaměstnavatel - vlastník pracoviště odpovídá do té míry,      
do jaké jsou příčiny úrazu spojené se zanedbáním jeho 
povinností. 

 
Ale to platí i na předaných pracovištích, pro nepředané povinnosti, nebo 
prokáže-li se faktické vlastnictví pracoviště předávajícímu. 

 
Příklad: Úraz technika el. proudem ve vodárně, příčina vadná elektroinstalace. 
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Závěr č. 3 

Předání pracoviště, není-li z právních důvodů, samo o sobě 
v podstatě nic nevyřeší. 
 
Za BOZP na pracovištích, ať již předaných nebo 
nepředaných, odpovídají ti, co mají faktickou možnost BOZP 
zajistit. 
 
Kdo bude, v konkrétním případě, považován za osobu 
odpovědnou za pracoviště, bude záležet na mnoha 
okolnostech a souvislostech. 
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DOPORUČENÍ 
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Doporučení 

Nepřeceňujte význam předání pracoviště na vašich pracovištích. 
 
Postavte se čelem ke své odpovědnosti za fyzické osoby, které jsou s 
vaším vědomím na vašem pracovišti. Zajistěte jim stejnou bezpečnost a 
ochranu zdraví jako svým zaměstnancům. Informujte je, kontrolujte  a 
vyžadujte dodržování BOZP přímo po nich, případně po jejich 
zaměstnavateli. 
 
Koordinujte opatření vy - vaši vedoucí zaměstnanci. Ten, kdo 
koordinuje, v podstatě řídí. Nemůžete přece řízení něčeho tak 
důležitého jako je BOZP, nechat na nějakém zaměstnanci, který má       
v podstatě nulovou odpovědnost za BOZP u vás ve firmě.  
(On je povinen dbát i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně 
dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.)  
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Doporučení 

Předávejte písemně užitečné informace o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením, a to pouze ty, které se 
týkají výkonu práce a pracoviště, zaměstnavateli. (A jeho zaměstnancům, když k vám přijdou 
do firmy - ZP §103, odst.1, písm. f.) 

 Nepředávejte hodnocení rizik. 
 Nepředávejte žádná rizika navíc.  
           (Každá informace navíc způsobuje, že se ta podstatná ztrácí, nebo pokud je nerelevantní, snižuje věrohodnost těch důležitých.) 

 Předávejte ta rizika a opatření, která se dotknou osob, které budou 
pracovat na vašich pracovištích. (Buďte struční a srozumitelní.) 

 Příklad: Riziko - Na pracovišti je hluk více než 85 dB. Opatření - 
Používání ochrany sluchu. U vstupu na pracoviště jsme nainstalovali 
zásobníky se špunty do uší. – Koordinace. 

 Nezapomínejte na opatření.  
 Riziko „poleptání“ bez dalších informací může znamenat mnoho. I to, 

že vám po fabrice běhá šílenec, který stříká H2SO4 po dodavatelích. 
(Mé opatření by bylo, raději k vám nepojedu.) 
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A NĚCO NAVÍC 
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Informace ke zmiňované přednášce na Konferenci BOZP 
v roce 2018  

Údržba staveb a plán BOZP – její upřesnění a doplnění. 

Neoficiální výklad ze strany státních orgánů, který se ke mně dostal, je: 
Je-li příprava stavby vysvětlována dle §14, odst. 1 zákona tak, že je to „doba od zahájení prací na zpracování 
projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby", pak lze v návaznosti        
pro plnění povinnosti § 15, odst. 2 zákona dovodit, že zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby 
zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce, pouze v případech, kdy nastane „příprava stavby" ve smyslu § 14, odst. 1 zákona, tedy v případech, 
kdy je zpracovávána projektová dokumentace pro stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení. 
(Pozn. ohlášení stavby se neprojednává ve stavebním řízení, i když se stavebnímu úřadu předkládá 
projektová dokumentace). 
V praxi by to znamenalo, že pokud pro stavbu (stavební práce) nebude vyžadováno stavební povolení, které 
se vydává ve stavebním řízení, plán BOZP se nezpracovává, neboť nenastane doba přípravy ve smyslu § 14, 
odst. 1 zákona. A protože se ohlášení stavby stavebnímu úřadu neprojednává ve stavením řízení, pak se ani 
v tomto případě plán BOZP nezpracovává. To by ostatně korespondovalo s § 14, odst. 6, písm. c) zákona, dle 
kterého se při přípravě a realizaci staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle stavebního 
zákona, neurčuje koordinátor. 
Což podle mě znamená, že si můžeme nechat vyčistit komíny ve výšce nad 10 m a dělat spoustu podobných 
prací i bez plánu BOZP. (Teď už jen, když se něco stane. aby to byla pravda.) 
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Kontakt:          Ing. Milan Kondziolka 
777 700 814 

milan.kondziolka@preventcom.cz  

PreventCom® s.r.o., Větrovy 131, 390 02 Tábor, kancelář: Větrná 1476/76, 370 04 České Budějovice, 
IČ 26072254, www.preventcom.cz , info@preventcom.cz  

Člen: Hospodářské Komory ČR, Komory BOZP a PO ČR, Asociace pro prevenci rizik, Společné Vize: Bezpečnost práce ve stavebnictví 
Poskytujeme podporu Občanskému sdružení výchovných a terapeutických aktivit, Kaňka o.s., Tábor. 

Děkuji Vám za pozornost. 
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