Zápis o předání staveniště (pracoviště)
PŘEDÁVAJÍCÍ

PŘEJÍMAJÍCÍ
Firma / společnost

Sídlo

IČ nebo DIČ
Telefon

Telefon

Zástupce

Zástupce

1. Předání staveniště (pracoviště)
1.1 Předávající předává přejímajícímu k provedení prací staveniště (pracoviště), resp. jeho níže specifikovanou část:

Specifikace předané části staveniště (pracoviště)

Předání staveniště (pracoviště) přejímajícímu
Datum

Čas

Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen do
Datum

Čas

1.2 Předávající provedl před nástupem přejímajícího kontrolu výše uvedeného staveniště (pracoviště) z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a
životního prostředí a neshledal žádných závad, který by mohly ohrožovat bezpečnost a zdraví zaměstnanců, popř. osob zdržujících se s vědomím přejímajícího na
pracovišti nebo, které by mohly způsobit hmotné škody. Přístup na stavbu je zajištěn bezpečnými přístupovými cestami a je řádně osvětlen.
1.3 Přejímající si stav staveniště (pracoviště) před podpisem tohoto zápisu řádně zkontroloval a taktéž neshledal žádných závad.

2. Předání
2.1 Předávající předává přejímajícímu následující:
směrové a výškové body
hranici obvodu pracoviště
vytýčení podzemních a nadzemních rozvodů, které
nejsou uvedeny v předané projektové dokumentaci
napájecí body el. energie

(vypsat a uvést např. příkon, kW)

zdroje vody
(vypsat)

napojení na kanalizaci
skladové plochy, sklady
(vypsat)

osvětlení pracoviště
postavenou lešeňovou konstrukci, v řádném stavu, s
podlážkami
(vypsat případná omezení, lhůtu užívání)

stroje a pracovní prostředky
(vypsat)

stavební deník
jiné
2.2 Přejímající dnem předání staveniště (pracoviště) přebírá odpovědnost za svěřené zařízení (např. lešeňovou konstrukci, stroje, nářadí aj.) uvedené v bodu 2.1, uzávěry
energií, stavbu a objekty, které si před podpisem tohoto zápisu řádně zkontroloval.
2.3 Pokud je součástí předání i lešeňová konstrukce, je předávajícímu předána v řádném technickém stavu a s podlážkami. Přejímajícímu je zakázáno provádět jakékoliv
úpravy či demontáž.
2.4 Pokud jsou součástí předání pracovní stroje, jsou předávajícímu předány v řádném technickém stavu (tzn. že předávající má vystavenou platnou revizní zprávu), s
návodem k obsluze (nejedná-li se o jednoduché zařízení, jehož obsluha je zcela zřejmá). Přejímající je povinen zajistit každodenní vizuální kontrolu se zkouškou chodu
tohoto stroje.

2.5 Za poškození předaných věcí je přejímající povinen uhradit škodu v plné výši.
2.6 Přejímající je povinen předložit technologický postup prováděných prací na pracovišti nejpozději do 5 pracovních dnů před předpokládaném převzetí stavby.

3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
3.1 Předávající eviduje všechny společnosti (dodavatele stavebních prací) na staveništi (pracovišti) a řídí jejich práci. Proto jakékoliv důležité informace týkající se
staveniště (pracoviště), pohybu osob, praváděných činnosti, zjištěných závad atd. je přejímající povinen nahlásit předávajícímu bez zbytečného odkladu.
3.2 Přejímající je povinen řádně dodržovat všechny předpisy týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, které mu
jsou uloženy na základě zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a technických norem (právních a ostatních předpisů) a za jejich dodržování nese plnou odpovědnost po celou dobu
předání staveniště (pracoviště). Předávající má právo kontroly dodržování těchto předpisů a přejímající je povinen mu poskytnout součinnost.
3.3 Přejímající je povinen zajistit zejména, aby zaměstnanci či jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na předaném staveništi (pracovišti) byli řádně poučeny a proškoleny z
předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí, měli potřebnou kvalifikaci, zdravotní způsobilost, platné povolení k práci a pobytu v
ČR. Za dodržování nese plnou odpovědnost.
3.4 Přejímající je povinen ihned ohlásit těžký nebo smrtelný pracovní úraz předávajícímu (i v době pracovního klidu) jakož i jakoukoliv poruchu na technickém zařízení či
jinou závažnou záležitost.
3.5 Přejímající je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky a pomůckami, které byly vyhodnoceny podle seznamu a odpovídá za to,
že je zaměstnanci budou používat.
3.6 Veškeré elektrické zařízení, patřící přejímajícímu (např. stroje, přístroje, nářadí, svářecí technika aj.) musí mít platnou revizi.
3.7 Předávající je povinen informovat přejímajícího o možných rizicích, které se mohou na pracovišti vyskytnout a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením a
to zapůjčením dokumentu „Identifikace rizik“. V případě zjištění jakýchkoliv nových rizik je přejímající povinen informovat předávajícího a po vzájemné dohodě
spolupracovat na jejich odstranění, popř. minimalizování ohrožení těmito riziky.
3.8 Přejímající jmenuje tyto odpovědné zaměstnance pro případ vzniku mimořádné události:

Jméno

Telefon

3.9 Přejímající je povinen vést stavební deník.
3.10 Za porušení bodu 3.2 až 3.6 se sjednává pokuta za nedodržování povinnosti přejímajícího až do výše 100% škody, která tím předávajícímu vznikla.
3.11 Provádění prací, které mohou ohrozit zdraví a životy účastníků, popř. mohou způsobit materiální škody či poškodit životní prostředí, jsou předávající a přejímací
povinni oznámit si minimálně 3 dny před zahájením takových prací.

4. Vstup na staveniště (pracoviště) a pohyb osob
4.1 Předávající poučí přejímajícího o vstupu a pohybu osob na staveništi (pracovišti) a přísném zákazu vstupu nepovolaných osob.
4.2 Přejímající je povinen předložit seznam zaměstnanců popř. jiných osob, které se budou zdržovat s vědomím přejímajícího na staveništi (pracovišti), a to nejpozději před
zahájením jejich činnosti na stavbě. Těmto osobám pak bude na základě seznamu povolen vstup na staveniště (pracoviště).
4.3 Přejímající poučí své zaměstnance o zákazu svévolného se vzdalování z předaného staveniště (pracoviště), vstupu do jiných části stavby, používání strojního a
elektrozařízení bez vědomí vedení stavby, provádění prací s otevřeným ohněm (včetně svářečských prací) bez platného povolení vedení stavby.
4.4 Po vypršení lhůty pro kterou je povolen vstup na staveniště nebo bez další písemné dohody nebude přejímajícímu dále umožněn vstup.
4.5 Na pracovišti platí přísný zákaz kouření a konzumace alkoholu a jiných návykových látek a zákaz vstupu pod vlivem takových látek. Předávající je oprávněn
provádět namátkové ověření přítomnosti takových látek pro každou osobu, která se vyskytuje na staveništi (pracovišti).

5. Seznámení se stavbou
Předávající je povinen seznámit přejímajícího s následujícími okolnostmi, týkají-li se konkrétního staveniště:

●
●
●
●
●
●

zvláštnosti stavby
bezpečné přístupové a únikové cesty
vymezení prostoru staveniště (pracoviště)
prostory se zvýšeným nebezpečím
požární poplachové směrnice
požární řád

●
●
●
●
●

hasební technika a s její rozmístění
umístění prostředků první pomoci
dopravně provozní řád staveniště
uzávěry energií a způsob jejich používání
bezpečnostním značení a zavedené výstražné signály

6. Úklid a odpady
Přejímající zajistí dodržování pořádku a čistoty na převzatém staveništi (pracovišti), odpady a nečistoty vzniklé jeho činností bude průběžně odstraňovat v souladu s
platnými zákony. (např. zákon 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zákon 133/1985
Sb. o požární ochraně a zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů, vše v platném znění).

7. Svařování
Za bezpečnost práce při svařování a kontrolu po svařování odpovídá přejímající, pokud tyto služby zajistil nebo je sám provedl.

Datum

Předávající

Přejímající

(statutární zástupce nebo zmocněnec na základě plné moci)

(statutární zástupce nebo zmocněnec na základě plné moci)
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