
Příloha č. 1 všeobecných obchodních podmínek – Smluvní pokuty při porušení BOZP

Objednatel prací v souladu s ujednáním smlouvy či objednávky si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění
stavby a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob. V případě nedodržení
níže daných podmínek při zhotovování díla / dodání prací, materiálu a služeb může koordinátor stavby navrhnout
dodavateli  vytýkací  jednání  pro nedodržení smlouvy v oblasti  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  a obecné
bezpečnosti osob. V případě zvlášť hrubého porušení bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený
hrubým  porušením  bezpečnostních  předpisů  ze  strany  zhotovitele  stavby  apod.)  může  koordinátor  stavby
navrhnout dodavateli odstoupení od uzavřené smlouvy. Níže uvedené sankce je objednatel oprávněn dodavateli
vystavovat i opakovaně za každé jejich nedodržení. 

Porušení právních a ostatních předpisů Pokuty v Kč
1. nepředložení  požadovaného  technologického  postupu  včetně  vytipování  rizik,  pravidel

BOZ, PO, OOPP při provádění prací-§ 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před
zahájením prací

20.000,--

2. staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno 20.000,--
3. nevedení evidence osob na staveništi 1.000,--
4. vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 Sb 2.000,--
5. neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro

zvýšení  místa  práce,  žebříku  apod.)  a  používání  nevyhovujících  konstrukcí  –  čl.  VII,
přílohy NV 362/2005 Sb.

15.000,--

6. nezabezpečení práce ve výškách – NV č. 362/2005 Sb., §3 20.000,--
7. nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5 10.000,--
8. nezajištěný výkop - NV 591/2006 Sb., 10.000,--
9. dtto 7,8 v kontaktu s veřejným prostranstvím 15.000,--
10. chybějící ochranné zábradlí na stavbě – čl. I., odst. 4, přílohy NV 362/2005 Sb. 5.000,--
11. dtto 10 v kontaktu s veřejným prostranstvím 15.000,--
12. používání  nevyhovujících  žebříků  (poškozených,  dřevěných,  neodpovídajících  NV  č.

591/2006 Sb., atd.)
5.000,--

13. pracovní  lávky neodpovídající  BOZP (bez zábradlí,  okopové lišty,  nedostatečné široké,
atd.)

10.000,--

14. používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění,  pažení,  židle,
bedny, atd.

5.000,--

15. nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách – čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v
kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek

10.000,--

16. nezajištěný  prostor,  kde  se  provádí  bourací  práce  -  NV  591/2006  Sb.,  čl.  XII.,odst.
6.,přílohy 3

5.000,--

17. používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd. 5.000,--
18. provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších

předpisů bez platné revize nebo revizní zkoušky – § 4 zákona 309/2006 Sb.
10.000,--

19. obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou – ČSN ISO 124 80 5.000,--
20. používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, jízda

osob v nákladním výtahu
10.000,--

21. jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění – ČSN ISO 124 80 10.000,--
22. nepoužití  ochranných  pomůcek  –  zejména  ochranné  přilby  –  Zákoník  práce,  §  106,

příloha NV 495/2001 Sb. za každý zjištěný případ (pracovníka)
500,--

23. požití  alkoholických  nápojů  nebo  jiné  návykové  látky  na  pracovišti,  popř.  odmítnutí
dechové zkoušky – Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ

5.000,--

24. všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání nářadí,
strojů a zařízení

500,--

25. porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech 1.000,--
26. porušení  zásady  bezpečného  provozu  tepelných,  elektrických,  plynových  a  jiných

spotřebičů
5.000,--

27. zhotovitel neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární
ochrany  nebo  požární  bezpečnostní  zařízení,  poškodí,  zneužije  nebo jiným způsobem
znemožní  použití  věcných  prostředků  požární  ochrany  nebo  požárně  bezpečnostních
zařízení

5.000,--

28. nedodržení předpisů o  používání,  skladování a manipulaci  s  hořlavými nebo požárně
nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k
rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení

10.000,--

29. nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje
zapálení

5.000,--

30. provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy

20.000,--

31. nepořádek  na  staveništi  ohrožující  bezpečnost  osob  (v  případě,  že  nepořádek  nebo
materiál omezuje únikové cesty je pokuta dvojnásobkem sazby)

5.000,--

32. odkládání  odpadů  mimo  vyhrazená  místa  nebo  nakládání  s  odpadem  v  rozporu  se
zákonem 185/2001 Sb. (pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem
sazby)

5.000,--

33. zvlášť  hrubým  způsobem  porušení  bezpečnostních  předpisů  a  standardů  BOZP
ohrožující bezpečnost osob

1 000 000,-

V …………………. dne: ………………………………..

 Za zhotovitele: ………………………….. 


