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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Účel  

Příloha řeší stanovení podmínek pro oblast BOZP, organizaci práce a součinnost při 
dodavatelské činnosti v segmentu bezpečnosti distribuce. 

1.2 Rozsah závaznosti 

Tento dokument je závazný pro níže uvedené právní subjekty Skupiny ČEZ tvořící segment 
bezpečnosti distribuce: 

Název společnosti Zkratka 

ČEZ Distribuce, a. s.  ČEZd 

ČEZ Distribuční služby, s. r. o ČDS 

ČEZ Korporátní služby, s. r. o. ČKS 

ČEZ Prodej, a. s. ČPR 

ČEZ, a. s.  ČEZ  

Telco Pro Services, a. s. TPS 

ČEZ ESCO, a. s. ESCO 

a dále pak: 

 pro společnosti, které se k jejímu dodržování zaváží sdílením řídícího dokumentu, 
smlouvou se společností ČEZ Distribuce, a. s. nebo se společnostmi přiřazenými 
k segmentu bezpečnosti distribuce, resp. ústní nebo jinou dohodou, 

 pro zaměstnance zastupující společnost (objednatele) ve smluvních a technických 
vztazích se zhotoviteli služeb dle vnitřních předpisů společnosti,  

 pro zaměstnance zhotovitele v rozsahu, který se ho vzhledem k výkonu práce, 
činností a služby týká. Zhotoviteli bude poskytnuta jako příloha smlouvy o dílo  
popř. k objednávce mezi objednatelem a zhotovitelem, včetně potřebných volných 
příloh, který se týkají výkonu činností, práce a služby zhotovitele.  

2. POJMY A ZKRATKY 

2.1 Pojmy 

Hlavní zhotovitel - právnická, popř. fyzická osoba, která vystupuje jako smluvní strana ve 
smlouvě o dílo.  V případě jediného zhotovitele je tento považován za hlavního zhotovitele. 

Koordinátor - fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi, 
dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Osoba odpovědná za elektrické zařízení - pověřená osoba s konečnou odpovědností  
za bezpečný provoz elektrického zařízení a stanovení pravidel a organizace  
nebo uspořádání 
Osoba odpovědná za elektrické zařízení - delegovaná - pověřená osoba s konečnou 
odpovědností za bezpečný provoz elektrického zařízení a stanovení pravidel 
a organizace nebo uspořádání – u zařízení DS se jedná o zaměstnance ČDS, na základě 
SLA smlouvy. 
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Osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovních činností - osoba 
odpovědná za bezpečný stav elektrického zařízení během pracovních činností na něm nebo 
v jeho blízkosti. 

Vedoucí práce - osoba pověřená konečnou odpovědností za pracovní činnost a pracoviště 

Zhotovitel stavby (díla) - právnická, popř. fyzická osoba, která se podílí na zhotovení 
stavby (díla) 

Jiná fyzická osoba - fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby (díla)  
a která nezaměstnává zaměstnance 

Pozn.: Osoba odpovědná za elektrické zařízení, osoba pověřená kontrolou elektrického 
zařízení během pracovní činnosti a vedoucí práce smí být jedna a táž osoba. 

2.2 Zkratky 

PD Projektová dokumentace 

3. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO OBLAST BOZP, ORGANIZACE PRÁCE A 

SOUČINNOST PŘI DODAVATELSKÉ ČINNOSTI 

3.1 Stanovení podmínek pro oblast BOZP 

3.1.1 Povinnosti zaměstnavatele  

(1) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje 
na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti. 

(2) Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen:  

 zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny 
tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, 

 spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti, 

 informovat zástupce odborové organizace o rizicích a přijatých opatřeních, které 
získali od jiných zaměstnavatelů. 

(3) V odůvodněných případech, kdy je nutno sjednat ve smlouvách (objednávce) jiné 
podmínky, než jsou stanoveny v kapitole 3.1 této přílohy, musí tyto odchylky být uzavřeny 
písemnou formou ve smlouvě, popřípadě objednávce. V případech sjednání jiných 
smluvních podmínek nesmí tyto jiné podmínky být v rozporu s obecně platnými právními 
a ostatními předpisy objednatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

(4) Nedodržování povinností určených v kapitole 3.1 této přílohy, právními předpisy, 
opatřeními objednatele k zajištění BOZP, PO a ochrany životního prostředí ze strany 
zhotovitelů, bude hodnoceno jako neplnění podmínek stanovených ve smlouvě (popř. 
objednávce). 

3.1.2 Pravomoc a odpovědnost 

(1) Útvary pověřené uzavíráním smluvních vztahů (smlouva, objednávka apod.) jsou povinny 
zavázat zhotovitele k plnění stanovených podmínek pro oblast BOZP ve smlouvě popř. 
objednávce. Tuto přílohu objednatel prokazatelně poskytne zhotoviteli. Tato příloha  
se stává pro zhotovitele závazná v rozsahu, který se týká jeho výkonu práce, činností  
a služby.   
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(2) Objednatel má právo se vyjádřit k předložené dodavatelské dokumentaci a uplatňovat  
v ní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v souvislosti  
s prováděním prací v mimořádných podmínkách (za provozu, v nebezpečných 
prostorách a prostředích). 

(3) Kompetentní útvary objednatele jsou povinny řádně předat pracoviště k výkonu díla  
se všemi známými skutečnostmi, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti  
a ochrany zdraví fyzických osob pro přípravu a realizaci díla. 

(4) Kompetence osoby pověřené kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti 
musí být řádně, prokazatelně předány.  

(5) Držitel licence spol. ČEZ Distribuce, a. s. v souladu s ustanovením PNE 33 0000-6 
převedl smlouvou SLA osobu odpovědnou za elektrické zařízení na právnickou osobu 
spol. ČEZ Distribuční služby s.r.o., v rozsahu uvedeném v SLA smlouvě. Delegování 
osoby odpovědné za elektrické zařízeni na další právnickou nebo fyzickou osobu je 
vyloučené. 

(6) Jediným subjektem, který je oprávněn jednat s místně příslušným dispečerským 
pracovištěm ve smyslu PNE 33 0000–6 (vyjma úrazů, požárů a mimořádných událostí) je 
osoba odpovědná za elektrická zařízení - delegovaná, která provádí všechny činnosti 
související s manipulacemi, zajišťování a odjišťováním zařízení, předáváním pro práce  
a uváděním zařízení do provozu. 

(7) Dispečer objednatele uvolňuje zařízení distribuční soustavy k zahájení práce osobě 
odpovědné za elektrická zařízení. Tato osoba předá pracoviště vedoucímu práce 
zhotovitele.  

3.1.3 Zajišťování činností dodavatelským způsobem 

(1) Podmínky BOZP uvedené v této kapitole se vztahují na veškerou dodavatelskou činnost 
pro společnosti přiřazené k segmentu bezpečnosti distribuce, v rozsahu který se týká 
jejich činností.  

(2) Pro pohyb a činnosti v elektrických provozovnách ČEZ Distribuce, a. s. platí 
DSO_SM_0016 „Pravidla vstupu do objektů elektrických provozoven  
ČEZ Distribuce a. s.“.  

(3) Písemné předání a převzetí pracoviště (staveniště) formou zápisu se provádí u činností 
zhotovitele v případech, kde to vyžadují okolnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci fyzických osob, které se zdržují nebo provádí 
výkon práce na pracovištích objednatele a svou činností by mohli ohrozit zdraví 
zaměstnanců objednatele, jiných osob, popřípadě bezpečnost a spolehlivost provozu. 

Písemné předání a převzetí pracoviště (staveniště) formou zápisu se provádí vždy, 
pokud se jedná o práce a činnosti v blízkosti a na elektrických zařízení distribuční 
soustavy, práce a činnosti v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 
technického vybavení, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví (příloha č. 5  nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP. 

 

 

 

 

http://ecm2pce.cezdata.corp/ECM_RD/EcmRdGetContent.jsp?ecmrdgetcontent=1&docId=%7bB537BB1A-F00C-432A-8D8E-AABC4BEF35E1%7d&id=document
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Typ předávaného pracoviště (staveniště) 

Investiční výstavba a 
jmenovité opravy 

(IV, OE, IZ, IP, IE, EP …) 

Odstranění a okleštění 
stromoví a jiných 

porostů  

Pracoviště (staveniště) 
předává (za účasti)  

Technik Výstavby; 

Smluvní provozovatel – 
ČDS; 

Zhotovitel PD; 

Koordinátor BOZP* 

Technik správy údržby 
průseků DS; 

Smluvní provozovatel – 
ČDS 

 

Pracoviště (staveniště) 
přebírá  

Hlavní zhotovitel Hlavní zhotovitel 

Použitý formulář SDS_FO_0049 
Zápis o převzetí místa 

plnění (Příloha č.5 
rámcové smlouvy) 

*    koordinátor bude přítomen předání stavby v případě splnění podmínek pro koordinaci 
stavby (viz. příloha č.2 bod C) 

 
(4) V případě předání vypnutého a zajištěného el. zařízení nn (nebo  v blízkosti částí pod 

napětím), bude navíc použit formulář ČDS_FO_0060. V případě předání vypnutého  
a zajištěného el. zařízení vn, vvn (nebo  v blízkosti části pod napětím) bude navíc 
použit formulář ČDS_FO_0059. Předání el. zařízení, pro práci na tomto zařízení, 
provádí zástupce ČDS vedoucímu práce zhotovitele /poddodavatele. 
 

(5) Písemné předání a převzetí pracoviště (staveniště), s odkazem na seznámení se  
s katalogem rizik společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  formou smluvního závazku 
zhotovitele zakotveného do smlouvy (objednávky),  se provádí ve všech ostatních 
případech (drobné opravy, opravy poruch vč. údržby zařízení), případně dle zvážení 
objednatele i u jiných druhů dodávek.  
 

(6) Mezi společnostmi Skupiny ČEZ je možno využít tzv. dlouhodobé předání pracoviště 
prováděné delegovanou osobou odpovědnou za provoz el. zařízení (ČDS) a to vždy 
pouze prokazatelným způsobem. Platnost tohoto školení včetně platnosti dlouhodobého 
předání pracoviště je závislá na změně pracovních rizik, případně změně řídících 
dokumentů platných pro daná pracoviště. Maximální doba platnosti tohoto školení, 
souvisejícího s dlouhodobým předáním pracoviště, je 3 roky, pokud však nedojde  
na těchto pracovištích ke změnám podmínek z pohledu pracovních rizik resp. řídících 
dokumentů. V takovém případě se musí školení provést před začátkem doby platnosti 
těchto změn. Odpovědná osoba poskytovatele je povinna obdobným a prokazatelným 
způsobem proškolit a předat pracoviště konkrétnímu pracovníkovi poskytovatele, nebo 
odpovědné osobě případného poddodavatele. O provedení školení za účelem 
dlouhodobého předání pracoviště i o předání pracoviště musí být pořízen prokazatelný 
záznam opatřený podpisy předávajících i přebírajících pracovníků, kteří absolvovali 
Školení za účelem dlouhodobého předání pracoviště. Tento záznam bude uložen  
na pracovišti u MPP.    

http://ecm2pce.cezdata.corp/ECM_RD/EcmRdGetContent.jsp?ecmrdgetcontent=1&docId=%7b9408A6E9-496A-484A-8B67-B30AD8060E32%7d&id=document
http://ecm2pce.cezdata.corp/ECM_RD/EcmRdGetContent.jsp?ecmrdgetcontent=1&docId=%7b3DCE8290-75F4-4566-96C8-A93A1A431A3A%7d&id=document
http://ecm2pce.cezdata.corp/ECM_RD/EcmRdGetContent.jsp?ecmrdgetcontent=1&docId=%7b816D3576-895A-474D-954C-4A9C1E873A57%7d&id=document
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(7) Zhotovitelem mohou být práce zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě 

předáno a převzato, zajištěno a vybaveno pro daný pracovní výkon a činnost zhotovitele.  

(8) Zhotovitel, kterému bylo pracoviště (staveniště) předáno a který jej převzal, odpovídá  
za vymezení pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, za uspořádání pracoviště 
s konečnou odpovědností za:  

a) dodržení požadavků na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, a nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým  
se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění 
pozdějších předpisů), 

b) plnění obecných požadavků na výstavbu podle zvláštního právního předpisu 
(vyhláška č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), 

c) plnění dalších požadavků na staveniště (pracoviště) stanovených v přílohách nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti  
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

d) provedení odpovídajících opatření ke splnění podmínek ČEZ Distribuce, a. s. před 
zahájením prací a činností v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení, 

e) uspořádání pracoviště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-
li zpracován. 

(9) Poučení zhotovitele se provádí dle platného výcvikového programu. Plní-li na jednom 
pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
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. Vzájemnou písemnou informovanost provedou pověření 
zaměstnanci jednotlivých zaměstnavatelů (zhotovitelů). Protokoly rizik všech společností 
přiřazených do segmentu bezpečnosti distribuce, včetně identifikace nebezpečí, 
vyhodnocení rizik a stanovení základních a specifických opatření (dále jen Protokoly 
rizik) jsou uloženy na společném uložišti „RIZIK“, viz příloha B08, kap. 5. a jsou uloženy 
na veřejném portálu ČEZd, kde jsou přístupné registrovaným smluvním partnerům.  

(10) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů jsou 
zaměstnavatelé povinni se písemně dohodnout, kdo ze zúčastněných zaměstnavatelů 
bude pověřený koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců a postupů jejich zajištění. Vzor písemné dohody je zveřejněn v ECM ŘD, 
viz formulář SDS_FO_0031, a dále pro smluvní dodavatele na portále Standardy ČEZ 
Distribuce, a. s. - SDS_FO_0031. 

(11) Zhotovitel, popř. jiná osoba, má zakázáno provádět na pracovišti (staveništi) jakékoliv 
práce, které souvisí s přípravou a vlastní realizaci díla, pokud není pracoviště předáno, 
převzato nebo není náležitě zajištěno a vybaveno pro daný pracovní výkon a činnost 
zhotovitele.  

(12) Zhotovitel je povinen písemně zavázat všechny své poddodavatele, popřípadě jiné 
osoby, k součinnosti a plnění tohoto dokumentu (této kapitoly) a stanovených detailních 
podmínek pro přípravu a realizaci díla objednatele (příloha č. 1) po celou dobu přípravy  
a realizace díla v rozsahu, který se jich týká. 

(13) Zajišťování činností dodavatelským způsobem dále rozpracovává příloha č. 1 Stanovení 
detailních podmínek pro přípravu a realizaci díla. 

http://ecm2pce.cezdata.corp/ECM_RD/EcmRdGetContent.jsp?ecmrdgetcontent=1&docId=%7b14C4DC55-CF9D-46DE-82D2-93CCA51C5C01%7d&id=document
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/dis-standard/metodiky-a-dalsi-dokumentace/Metodiky/SDS_SM_0001_r01_z2_prilohy-a-formulare.zip
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(14) V souladu se standardy systémů řízení BOZP je součástí stanovení podmínek BOZP 
také Politika BOZP společnosti, jejíž zásady se zhotovitel zavazuje respektovat. 
Jednotná politika BOZP skupiny ČEZ je veřejně přístupná na portále internetu ČEZ 
Distribuce, a. s. (www.cezdistribuce.cz), na portále Intranetu ČEZ Distribuční služby, 
s.r.o. (portal.cezdata.corp). a na portále internetu ČEZ, a. s. (www.cez.cz). 

3.2 Organizace práce a součinnost při dodavatelské činnosti, úkoly zadavatele 
stavby 

(1) Za bezpečný stav objektů z pohledu technických a právních norem odpovídá příslušný 
správce zařízení jakožto zástupce vlastníka.  

(2) 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.  

(3) Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený 
zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.  

(4) Každý ze zaměstnavatelů je povinen zajistit: 

a) aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány  
a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího 
zaměstnavatele, 

b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo 
zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-
li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal  
od jiných zaměstnavatelů. 

(5) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní 
nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, 
zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 
Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno  
a vybaveno. 

(6) Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:  

a) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
které mu bylo předáno, 

b) splnění příslušných požadavků osoby odpovědné za elektrické zařízení vyplývající  
ze smlouvy a odpovídající charakteru prováděné práce, 

c) splnění požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost fyzických osob konajících 
práce na staveništi, 

d) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

e) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

f)    uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

g) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru  
pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

h) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

http://www.cezdistribuce.cz/cs/bezpecnost/bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci.html
https://portal.cezdata.corp:9184/isc/ch?s=f.attachments&path=/cez_distribucni_sluzby/bozp/politika_kvality_bozp_ozp.pptx
https://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/bezpecnost/kvalita.html
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i)    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, 

j)   určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků  
a materiálů. 

(7) Úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele (popř. jiné fyzické osoby) a koordinátora  
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích jsou stanoveny 
pracovním postupem pro aplikaci zajištění BOZP při realizaci staveb navazující na zákon 
č. 309/2006 Sb. – viz příloha č. 2 (Vývojový diagram pro určení koordinátora BOZP  
a plánu BOZP). 

(8) Stanovení podmínek BOZP, které obsahují vztahy a závazky smluvních stran, jsou 
obsaženy v kapitole 3.1 této přílohy. 

4. VAZBY MEZI DOKUMENTY 

4.1 Související právní předpisy 

Zákon č. 309/2006 Sb. 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

N.v. č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhl. č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů 

4.2 Související dokumenty 

DSO_SM_0016 Pravidla vstupu do elektrických provozoven 

DSO_ME_0126 Práce na elektrickém zařízení v DSO 

ČDS_ST_0001 Práce na elektrickém zařízení v ČDS 

ČDS_PP_0001 Zajišťování a předávání pracoviště při práci na elektrickém zařízení 
nebo v jeho blízkosti 

SDS_FO_0049 Zápis o předání a převzetí pracoviště 

SDS_FO_0031 Dohoda o koordinaci 

SDS_FO_0037 Oznámení o zahájení prací 

ČDS_FO_0059 Příkaz B 

ČDS_FO_0060 Protokol o předání 

ČDS_FO_0072 Protokol pro diagnostiku PPN 

ČDS_FO_0073 Příkaz B PPN 
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ČDS_FO_0185 Poučení před nebezpečným působením elektrického proudu 
venkovního vedení nn 

ČDS_FO_0186 Zápis o izolačním zakrytí venkovního vedení nn 

ČSN EN 50110-1 
ed.3 

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné 
požadavky 

PNE 33 0000-6              
3. vydání 

Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro přenos a distribuci 
elektrické energie 
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Příloha č. 1 Stanovení detailních podmínek pro přípravu a realizaci díla 

Platí pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

A1. Základní povinnosti zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen prostřednictvím jedné odpovědné osoby Zhotovitele absolvovat 
jednodenní výcvikový program Objednatele „Školení BOZP, PO, EMS odpovědných osob 
smluvních partnerů“, a to vždy jedenkrát za kalendářní rok. Zhotovitel je povinen vždy 
bezprostředně po absolvování každého školení prokazatelně seznámit a proškolit své 
zaměstnance a poddodavatele s informacemi získanými v oblasti BOZP, PO a EMS  
na uvedeném školení. Při ročním školení zhotovitelů, objednatel předává internetový 
odkaz na seznam rizik a zhotovitel je povinen se s těmito riziky seznámit před zahájením 
činností. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že podmínky BOZP, PO, OŽP objednatele jsou mu známé a k jejich 
dodržování se písemně zavázal. Zhotovitel se dále zavazuje seznámit s těmito 
podmínkami své zaměstnance, zaměstnance poddodavatele a osoby, které použije  
k plnění díla, vstupující při plnění díla do areálu objednatele nebo na pracoviště 
objednatele.  

3. Zhotovitel odpovídá za jednání svých poddodavatelů a jejich zaměstnanců, jiných osob, 
které se podílí na zhotovení stavby (díla), jako za jednání své a svých zaměstnanců. 
Zhotovitel je povinen informovat zástupce objednatele o skutečnosti, že na realizaci díla 
se budou podílet i jím stanovení poddodavatelé. 

4. Jiná fyzická osoba (např. OSVČ), která se osobně podílí na zhotovení díla a která 
nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli 
potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné  
a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem díla.  

5. Zhotovitel se zavazuje:  

a) dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat 
potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, 
splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem,  

b) vytvářet podmínky při plnění díla pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující 
pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a přijímáním opatření k prevenci rizik. Při přijímání a provádění opatření k prevenci 
rizik vycházet z platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, identifikace 
nebezpečí a stanovení míry rizika, 

c) jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to i v případě, že se jedná  
o dvoučlennou skupinu. Vedoucí práce zodpovídá za zajišťování BOZP a PO celé 
skupiny. O svých povinnostech a právech musí být vedoucí práce řádně poučen ještě 
před zahájením prací,  

d) zařazovat zaměstnance při plnění díla na práci a pracoviště se zřetelem na jejich 
schopnosti, zdravotní způsobilost a odbornou kvalifikaci platnou v ČR,  

e) informovat zástupce objednatele o skutečnosti, že na realizaci díla se budou podílet  
i jím stanovení poddodavatelé, popř. jiné fyzické osoby,   

f) udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti (staveništi), zabezpečit výkopy všeho 
druhu, pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá 
bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu se základními požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., nařízením vlády č. 362/20005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., a s navazujícími předpisy, normami a pokyny, 
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g) zajišťovat na pracovištích prostředky první pomoci (lékárničky), včetně jejich 
pravidelné kontroly a výměny obsahu, případně dohodnout s objednatelem jiný 
vhodný způsob dostupnosti prostředků, a prostředky pro přivolání  IZS 

h) zajišťovat, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly 
z hlediska BOZP, PO vhodné pro práci, při které budou používány, včetně 
předepsaných prohlídek, kontrol, zkoušek a revizí a splňovaly minimální požadavky 
na bezpečný provoz a používání v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným 
zařízením,  obsluhou a pracovním prostředím, 

i) provozovat a udržovat el. zařízení ve stavu, který odpovídá platným technickým 
normám a právním předpisům, 

j) zabezpečovat pracoviště (staveniště) tak, aby po dobu nepřítomnosti zaměstnanců 
zhotovitele bylo zabráněno neúmyslnému vstupu nepovolaných osob, pokud to 
vyžadují okolnosti nebo podmínky provádění činností za účelem bezpečnosti 
ostatních osob, 

k) poskytnout svým zaměstnancům osobní a ochranné pracovní prostředky, které je 
chrání před riziky, které nelze odstranit nebo dostatečně omezit technickými 
prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce. Mycí, čistící a dezinfekční 
prostředky poskytnout na základě rozsahu znečištění. Při práci na pracovištích 
s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami poskytnout též ochranné nápoje. 

6. Zhotoviteli je zakázáno vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení 
strojů, přístrojů a nářadí, pokud tyto úkony nejsou spojené s výkonem díla. 

7. Při činnostech na zařízeních, v prostorách a objektech objednatele počínat si tak, aby 
nezavdali příčinu ke vzniku požáru, neohrozili život a zdraví osob, zvířat a majetku. 

8. Pokud při realizaci díla bude zhotovitel používat hmotný investiční majetek (HIM) 
objednatele (např. strojní a ostatní zařízení, přístroje), bude předem uzavřena písemná 
dohoda obsahující vymezení práv a povinností, jakož i stanovení podmínek bezpečného 
používání daného HIM. 

9. Vedoucí práce (vedoucí pracovní skupiny) zhotovitele zodpovídají za to, že všichni jejich 
zaměstnanci, zaměstnanci poddodavatelů a jiné osoby vykonávající činnosti v prostorách 
a objektech objednatele, budou prokazatelně seznámeni s povinnostmi zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podmínkami požární bezpečnosti před 
zahájením realizace díla (dodavatelské činnosti). O provedeném seznámení 
s podmínkami požární ochrany (PO) musí být vyhotoven záznam dle §36 vyhlášky  
č. 246/2001 Sb. 

10. V případě, kdy při plnění díla bude objednatelem určen koordinátor BOZP (viz. zákon  
č. 309/2006 Sb.) je zhotovitel, popřípadě  fyzická osoba povinna:  

a) nejpozději do 8 dní před zahájením prací na staveništi doložit objednateli, že písemně 
informoval určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které 
pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně 
opatření přijatých k jejich odstranění, 

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 
svého zapojení do přípravy a realizace díla, zejména mu včas předávat informace  
a podklady potřebné pro zpracování plánu a jeho změny, včetně informace  
o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, brát  
v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dní a postupovat podle dohodnutých opatření, 
a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

11. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č. 5 k nařízení 
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vlády č. 591/2006 Sb., v případech, kdy zadavatelem (objednatelem) není určen 
koordinátor BOZP, pak zhotovitel projektové dokumentace (PD), (projektant), popřípadě 
zhotovitel stavby (díla) zajistí v rámci přípravy stavby zpracování plánu bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorem u smluvního 
dodavatele objednavatele (v případě ČEZd u společnosti Manifold Group, s.r.o.) tak, aby 
odpovídal povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště  
a obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných  
pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

12. Zhotovitel stavby (díla) zajistí zpracování plánu BOZP koordinátorem u smluvního 
dodavatele objednavatele (v případě ČEZd u společnosti Manifold Group, s.r.o.) dále  
v případech, kdy není pro dílo určen koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.  
v platném znění, 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. 

13. Zhotovitel stavby (díla) zajistí, po dohodě se zpracovatelem plánu BOZP, aktualizaci 
plánu BOZP tak, aby vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práci 
v případech, kdy není pro dílo určen koordinátor dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném 
znění a zajistí před zahájením prací a dále při aktualizaci plánu seznámení s plánem 
BOZP svých zaměstnanců a jiných osob, které se podílí na zhotovení stavby (realizaci 
díla).  

14. Zhotovitel stavby (díla) zajistí přístupnost a aktuálnost plánu BOZP na pracovišti 
(staveništi) všem oprávněným osobám kdykoliv v  průběhu pracovní doby, ode dne 
zahájení prací na po celou dobu realizace díla. 

15. Jiná fyzická osoba (např. OSVČ), která se osobně podílí na zhotovení díla a která 
nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli 
stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření  
k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem díla. Jiná 
osoba je povinna informovat zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dní 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 – viz zákon č. 309/2006 Sb. Jiná osoba je povinna dodržovat právní předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům 
koordinátora, používat potřebné OOPP, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující 
požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. Jiná osoba nesmí vyřazovat, měnit 
nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení 
musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena. Povinnosti dle tohoto 
ustanovení se vztahují i na zhotovitele stavby, který osobně na staveništi pracuje.  

16. Nedodržování právních předpisů a opatření k zajištění BOZP, PO a ochrany životního 
prostředí ze strany dodavatelů zakázek, bude hodnoceno jako neplnění podmínek 
stanovených ve smlouvě. 

17. Při provádění činností se zvýšeným nebezpečím požáru vyhotovit písemný „Příkaz“, 
stanovit zvláštní podmínky požární bezpečnosti, ustavit požární dohled, provést 
prokazatelné proškolení osob vykonávajících činnost včetně požárního dohledu. 
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A2.  Základní povinnosti objednatele 

1. Objednatel (zadavatel) stavby (díla) postupuje při výběru zhotovitele v souladu 
s požadavky na bezpečnost a ochranu zdravé při práci s ohledem na práce a činnosti 
vystavující zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví na staveništi 
uvedenými v plánu BOZP. 

2. Objednatel zajistí před realizací díla seznámení  vedoucího práce (vedoucího pracovní 
skupiny, popř. pověřeného zaměstnance zhotovitele nebo jinou osobu) zhotovitele 
s pracovními a požárními riziky a se všemi známými skutečnostmi, jenž jsou významné 
z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci fyzických osob zdržujících se 
na staveništi, popřípadě pracovišti, či v prostorách objednatele.  

3. Vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., objednatel díla 
písemně určí jednoho nebo více koordinátorů BOZP a oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, 
popřípadě fyzickým osobám, které se podílí na přípravě a realizaci díla a zaváže všechny 
zhotovitele díla, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu 
přípravy a realizace díla. Pracovní postup pro aplikaci zajištění BOZP při realizaci staveb 
navazující na zákon č. 309/2006 Sb. (určení nutnosti působení koordinátora,  
atd. na stavbě) je uveden v kapitole č. 2 této přílohy. 

4. Objednatel zajistí v případech uvedených v §15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., doručení 
oznámení o zahájení prací (viz kap. č. 4.2 - zveřejněno v ECM ŘD) nejpozději do 8 dnů 
před předáním staveniště zhotoviteli (oznámení může být doručeno v listinné nebo 
elektronické podobě) oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 
Stejná zásada platí i pro případy, kdy dojde k podstatným změnám údajů obsažených 
v oznámení (provedení aktualizace oznámení). Stejnopis oznámení o zahájení prací 
musí být vyvěšen po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k užívání na viditelném místě u vstupu na staveniště (nebo jiném vhodném 
místě).  

5. Objednatel předá koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 
včetně informace o fyzických osobách (pokud jsou mu známé), které se mohou s jeho 
vědomím zdržovat na staveništi a poskytnou koordinátorovi potřebnou součinnost, včetně 
zavázání všech zhotovitelů stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem 
po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

6. Objednatel vyzve koordinátora BOZP nejpozději 8 dnů před zadáním díla, aby předložil 
projektantovi, popř. zhotoviteli stavby, přehled právních předpisů vztahujících se  
ke stavbě (dílu), informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout,  
se zřetelem na práce a vyhodnocení okruhu činností, souvisejících s vystavením fyzické 
osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci. 

7. Objednatel se zúčastní vyšetřování příčin a okolností pracovního úrazu a mimořádné 
události při činnostech spojených s přípravou a realizaci díla, 

8. Objednatel zajistí před realizací díla prokazatelné seznámení vedoucího práce 
(vedoucího pracovní skupiny, popř. pověřeného zaměstnance zhotovitele nebo jinou 
osobu) zhotovitele s pracovními a požárními riziky a se všemi známými skutečnostmi, 
jenž jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci fyzických 
osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti, či v prostorách objednatele. 
Seznámení s požárními riziky se provádí prostřednictvím osoby odpovědné za elektrické 
zařízení podle platné dokumentace požární ochrany a v souladu se zásadami předání 
pracoviště (staveniště), která obsahuje zejména: 
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a) seznámení se začleněním pracoviště podle požárního nebezpečí seznámení 
s platnou dokumentací požární ochrany pracoviště (požárními poplachovými 
směrnicemi, požárním řádem, evakuačním plánem apod.), 

b) seznámení se zvláštními požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě 
požáru, 

c) seznámení s rozmístěním hasebních prostředků a požárně bezpečnostních zařízení 
umístěných na pracovištích a v objektech,  

d) seznámení s postupem při vyhlášení požárního poplachu a se způsobem a místem 
ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu, 

e) seznámení s možnostmi evakuace a průchodnosti únikových cest, 

f) dále v rozsahu tematických plánů výcvikových programů. 

B. Práce a činnosti na el. zařízení nebo v blízkosti živých části pod napětím, 
práce v ochranném pásmu distribuční soustavy 

1. Osoba zajišťující pracoviště musí postupovat dle stanovených podmínek osobou 
odpovědnou za elektrické zařízení. Po dobu zajišťování je vedoucí zajišťování zároveň 
osobou pověřenou kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti.  

2. Předáním pracoviště vedoucímu práce deleguje osoba zajišťující pracoviště (osoba 
odpovědná za elektrické zařízení – delegovaná), pokud tomu nebrání okolnosti, 
vedoucímu práce i kompetence osoby pověřené kontrolou elektrického zařízení během 
pracovní činnosti. 

3. Pro provádění činnosti musí být pověřen jen jeden vedoucí práce, i když je vykonávána 
více pracovními skupinami vlastních pracovníků a rovněž pracovníků podnikajících 
právnických a fyzických osob s vlastním vedoucím pracovní skupiny na základě 
smluvního zajištění předmětných činností 

4. Pouze osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti smí dát 
souhlas vedoucímu práce k zahájení pracovní činnosti. To platí i v případě jakéhokoliv 
přerušení pracovní činnosti, s výjimkou krátké přestávky, při které nebylo pracoviště 
opuštěno. 

5. U jednoduchých zařízení nebo jednoduchých částí zařízení a instalací, kterým je možno 
snadno porozumět nebo za jednoduchých okolností a při jednoduché práci může osoba 
pověřená kontrolou elektrického zařízení (vedoucí práce) stanovit, jakým způsobem musí 
být provedeno zajištění bezpečnosti.  

6. Osoba odpovědná za elektrické zařízení, osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení 
během pracovní činnosti a vedoucí práce smí být jedna a táž osoba. 

7. Zhotovitel (vedoucí práce, který je zároveň osobou pověřenou kontrolou elektrického 
zařízení během pracovní činnosti) je povinen informovat před zahájením práce  
na elektrickém zařízení osobu odpovědnou za elektrické zařízení o druhu, místě  
a důležitosti vykonávané práce na tomto zařízení. 

8. Zhotovitel zabezpečuje pracoviště (staveniště) tak, aby po dobu nepřítomnosti 
zaměstnanců zhotovitele bylo zabráněno neúmyslnému vstupu nepovolaných osob, 
zejména do blízkosti zařízení pod napětím. 

9. Zhotovitel (vedoucí práce, který je zároveň osobou pověřenou kontrolou elektrického 
zařízení během pracovní činnosti) informuje o ukončení práce stanoveným způsobem 
osobu odpovědnou za elektrické zařízení. Jestliže byla práce přerušena, je nutné provést 
odpovídající bezpečnostní opatření a je třeba vyrozumět osobu odpovědnou za elektrické 
zařízení. 
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10. V rámci eliminace elektrického nebezpečí (riziko úrazu el. proudem) je zhotovitel dále 
povinen zajistit:  

a) aby před zahájením nebo změně pracovní činnosti na elektrickém zařízení, změně 
pracovního místa, se vedoucí práce (který je zároveň osobou pověřenou kontrolou 
elektrického zařízení během pracovní činnosti) a osoba odpovědná za elektrické 
zařízení - delegovaná (tedy osoba zajišťující pracoviště) dohodla o pracovním 
postupu, způsobu zajištění pracoviště, druhu práce a formě řízení práce a činností,   

b) aby činnosti v blízkosti elektrických zařízení pod napětím vykonávaly pouze osoby  
s odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci - osoby, které byly prokazatelně poučeny 
o zásadách bezpečnosti v rozsahu prováděných činností, o nebezpečích a rizicích 
vyplývající z povahy a provozu zařízení a o zásadách poskytnutí první pomoci při 
úrazu elektrickým proudem,  

c) aby pracoviště bylo jednoznačně určeno a označeno,  

d) na pracovišti a na všech částech elektrického zařízení, v jejichž blízkosti bude 
vykonávána pracovní činnost, byl zajištěn přístup a hranice pracoviště byla pečlivě 
vyznačena a označena, popř. ohrazena po dobu práce a byla soustředěna pozornost 
na neobvyklé okolnosti nebo podmínky (práce za provozu, pád materiálu a nářadí  
na zařízení apod.),  

e) aby vedoucí práce před zahájením práce upozornil osoby, zejména ty, které nejsou 
dobře obeznámeny s prací v blízkosti zařízení pod napětím, na dodržování 
bezpečných vzdáleností, na bezpečnostní opatření a na nutnost zajištění 
bezpečnosti, 

f) aby osoby vykonávající práci byly podrobně seznámeny s průběhem práce před jejím 
zahájením, s pracovními riziky a podmínkami ukončení práce, 

g) dodání kompetentnímu zaměstnanci objednatel před zahájením díla seznam svých 
zaměstnanců a poddodavatelů, popř. jiných osob s dosaženou odbornou způsobilostí 
dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., a seznam osob (kvalifikace §6, §7 nebo §8 dle 
vyhlášky 50/1978 Sb.) pro výkon funkce vedoucího práce tak, aby objednatel měl 
možnost tento seznam předat kompetentním zaměstnancům ČDS (ČEZ Distribuční 
služby s.r.o.),  

h) aby obsluhu a práci na elektrických zařízení, ve vztahu k plnění předmětu díla, 
zhotovitel prováděl osobami s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 
ČÚBP č. 50/1978 Sb., dle pracovních postupů a technicko-organizačních opatřeních 
v souladu s právními a ostatními platnými předpisy (technické normy, pokyny, popř. 
vnitřní dokumenty zhotovitele),  

i) před zahájením práce na zařízení distribuční soustavy (DS) ověření u osoby 
odpovědné za elektrické zařízení - delegované, zda v mezičase objednatel neprovedl 
změny v zapojení zařízení DS v souvislosti odstraňování poruch. 

11. Při práci v ochranných pásmech DS je zhotovitel povinen:  

a) provádět práce a činnosti pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky 
nebo provozovateli (objednatel a osoba odpovědná za provoz elektrického zařízení) 
podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění. Zhotovitel je 
povinen přijmout, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující 
nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů, nářadí, pracovních pomůcek 
apod. k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením,  

b) před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provést odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění 
prací je dodržovat,  
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c) projednat s provozovatelem (osoba odpovědná za provoz elektrického zařízení -  
ČEZ Distribuční služby s.r.o.), popřípadě vlastníkem elektrického zařízení možnosti 
použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě venkovních vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
před jejich použitím, 

d) při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického 
vybavení a která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, pracoviště a 
zařízení náležitě zajistit. V ochranných pásmech vedení lze provádět výkopové práce 
pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli  
(ČEZ Distribuce, a. s. a osoba odpovědná za provoz elektrického zařízení -  
ČEZ Distribuční služby s.r.o.),   

e) projednat s provozovatelem (osoba odpovědná za provoz elektrického zařízení -  
ČEZ Distribuční služby s.r.o.), popřípadě vlastníkem vedení podmínky pro používání 
strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení. 

12. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 

b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 

13. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci o skutečném provedení předmětu díla s 
naměřenými hodnotami prokazujícími bezpečný stav zařízení a schéma skutečného 
zapojení elektrického zařízení v době zapínání, pokud to provozní stav zařízení vyžaduje. 

14. Pro práce a činnosti v elektrických provozovnách ČEZ Distribuce, a. s. platí 
DSO_SM_0016 - Pravidla vstupu do objektů elektrických provozoven ČEZ Distribuce.  

C. Pracovní úrazy, požáry a mimořádné události  

1. Zhotovitel ohlásí bez odkladu (neprodleně po vzniku incidentu) určenému zástupci 
objednatele nebo osobě odpovědné za elektrická zařízení a příslušné organizační 
jednotce dispečerského řízení každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele, 
požár a ekologickou havárii (mimořádná událost) při činnosti prováděné pro objednatele 
nebo v prostorách objednatele, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se 
vyšetřování příčin a okolností mimořádní události.  

2. Informovat bez odkladu (mobilním telefonem a e-mailem) objednatele, osobu 
odpovědnou za elektrické zařízení popřípadě místně příslušné dispečerské pracoviště  
v případě vzniku úrazu elektrickým proudem na zařízení nebo v prostorách ČEZ 
Distribuce, a. s. a dále i v případě vzniku smrtelného úrazu a úrazu spojeného 
s hospitalizací postiženého na zařízení nebo v prostorách ČEZ Distribuce, a. s.  

3. Zhotovitel umožní, v souladu s kapitolou D části první podmínek, kompetentním 
zaměstnancům objednatele podílet se na objasnění příčin a okolností vzniku pracovních 
úrazů, požárů a ekologických havárií a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění. 
Seznámení s výsledky objasnění příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, požárů  
a ekologických havárií provede zhotovitel písemnou formou, včetně stanovení zdroje, 
příčin a nápravných opatření.  

4. Objednatel si vyhrazuje právo svého vyjádření na Záznamu o úrazu osoby zhotovitele. 
Vyjádření může být také přílohou Záznamu o úrazu s tím, že na tuto přílohu bude odkaz 
přímo v tomto záznamu.  
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5. Kopie záznamů o úrazu doručí zástupce zhotovitele (zhotovitel) nejpozději do pěti 
pracovních dnů od vyhotovení záznamu o úrazu, popř. Záznamu o úrazu_hlášení změn 
objednateli.  

6. Zhotovitel se zavazuje respektovat mimořádná opatření objednatele vyplývající 
z případných živelných pohrom, havárií a dalších mimořádných událostí a respektovat 
pokyny osoby odpovědné za elektrické zařízení, havarijních komisí, hasičského 
záchranného sboru, dispečinků, krizových štábů a příslušníků záchranné zdravotní 
služby. 

D. Kontrolní činnost 

1. Zhotovitel se zavazuje respektovat kompetentní zaměstnance objednatele v oblasti 
bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Postavení 
těchto kompetentních zaměstnanců objednatele mají zaměstnanci odboru IŘK ČEZ 
Distribuce, a. s. a ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 

2. Zhotovitel zjedná nápravu, včetně respektování zákazu prací v případech zjištění 
porušování zásad BOZP, PO, OŽP objednatelem, popřípadě jinými kontrolními orgány  
a organizacemi. Za tím účelem je objednatel oprávněn: 

a) vyžadovat od zhotovitele, v jehož působnosti je dozor, popřípadě kontrolní činnost na 
úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo pracovních 
podmínek, v nezbytně nutném rozsahu, informace potřebné k výkonu kontroly, 

b) požadovat na kontrolovaných osobách, aby v určených lhůtách předložily originální 
doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků 
výpočetní techniky, jejich výpisy, které jsou potřebné ke kontrole, 

c) ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 
a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy 
o přijatých opatřeních.
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Příloha č. 2 Pracovní postup pro aplikaci zajištění BOZP při přípravě a realizaci staveb, navazující na zákon č. 309/2006 Sb. 

A. Úvodní část 

V návaznosti na dikci §14 zákona o BOZP je stanovena povinnost pro zadavatele stavby (ČEZ Distribuce, a. s. nevyjímaje) určit jednoho nebo 
více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby (díla)  
a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho 
realizace. Zákon stanovuje, povinnosti zadavatele stavby při přípravě a realizaci vůči koordinátorovi a dále povinnosti s vazbou na podmínky 
v případech uvedených zákonem BOZP v §15.  Zákon též stanovuje pravidla pro doručení oznámení o zahájení prací státním institucím 
působících v oblasti BOZP (Oblastní inspektoráty práce) a povinnosti ke zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle druhu a velikosti stavby a v případech stanovených prováděcím předpisem k citovanému zákonu. Tímto prováděcím předpisem je 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Pracovní postup si klade za cíl, jednoduchým a přehledným způsobem popsat aplikaci zákona jednotlivými kroky, za které mají účastníci stavby 
odpovědnost nebo mají právo úkony od jiných subjektů vyžadovat, kontrolovat jejich činnost, včetně provázanosti ostatních právních předpisů 
souvisejících s problematikou činností zhotovitele, popř. zaměstnanců dvou a více zaměstnavatelů. 

B. Definice pojmů 

Subjekt Definice 

řídící subjekt  
Zadavatel 
stavby 

- zaměstnanci v souladu s organizačním a kompetenčním řádem společnosti. 
 

řízený subjekt 
1 
Koordinátor 

Koordinátor koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na 
staveništi. 
 
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10 zákona 
309/2006 Sb). 
Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. 
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
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řízený subjekt 
2 
Zhotovitel 
stavby 

 
 
Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, kterému bylo toto staveniště, popřípadě 
pracoviště, předáno a který je převzal a dále za zajištění provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a 
dopravních prostředků na staveništi a za zajištění požadavků na organizaci práce a pracovních postupů. 
 

Dle zákona 183/2006 Sb., platí, že provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci 
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud není zákonem stanoveno jinak. 
 

řízený subjekt 
3 
Jiná osoba 

 
Jiná osoba je povinna dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k 
podnětům koordinátora a používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, 
splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná 
zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena. 
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C. Vývojový diagram pro určení koordinátora BOZP a plánu BOZP 

Stavba, příprava a realizace stavby (díla) 

 
Povinnost písemně určit koordinátora 

při přípravě a realizaci stavby dle 

zákona  č. 309/2006 Sb. 
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D. Zdůvodnění odkazů ve Vývojovém diagramu  

odkaz 1* 

dle Zák. č. 309/2006 Sb. §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. Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani jiná fyzická osoba, která odborně vede realizaci 

stavby, dle §160 zákona 183/2006 Sb., v platném znění. 

odkaz 2*  

 
       dle Nařízení vlády č. 591/2006 přílohy č. 5 jsou určeny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP: 

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 akutní 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 nebezpečím 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. 
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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. 

odkaz 3*  

dle Zák. č. 309/2006 Sb. §15 odst.  (1) -  v  případech, kdy je 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, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací (viz kap. č. 4.2 - zveřejněn v ECM ŘD), jehož náležitosti stanoví prováděcí 

právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; 

oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel 

stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě 

u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou 

být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule 

umisťované na staveništi nebo stavbě. 

§15 (2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 

které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě 

stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci 
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stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro 

jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání  

a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Vláda stanoví 

nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu. 

odkaz 4*  

dle Zák. č. 309/2006 Sb. §15  odst. (2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1(odkaz 3), 

zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace  

o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné 

provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám 

stavby během její realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu 

odkaz 5*  

dle Zák. č. 309/2006 Sb. §14  odst. (6)  se při přípravě a realizaci staveb koordinátor neurčuje v případech: 

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 (§ 160 odst. 3 Stavebního zákona), nebo 

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu – dle § 103 Stavebního zákona 

E. Závěrečná ustanovení: 

Pracovní postup je závazný pro zaměstnance, kteří se podílí na přípravě a realizaci stavby.  


