Zajištění koordinátora BOZP na staveništi
Zákon č. 309/2006 Sb. v § 14 předepisuje zadavateli (investorovi, stavebníkovi) stavby, aby
v případě, budou–li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby
určil potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve
fázi jeho realizace.
Tuto službu Vám na základě osvědčení „Osoby odborně způsobilé“ můžeme v plném
rozsahu nabídnout a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. vykonávat.
Povinnost zřídit funkci koordinátora BOZP na staveništi mají tedy všichni zadavatelé staveb,
na které bude vydáno pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby a kterou bude
realizovat více než jeden zhotovitel.
Dle stanoviska MPSV – Odbor bezpečnosti práce a pracovního prostředí se za věcně
nesprávné považuje stanovisko, že zadání zakázky „generálnímu dodavateli“ stavby znamená
z hlediska stavebníka (investora), že se jedná o stavbu prováděnou jedním zhotovitelem.
Rozhodující je skutečný stav věci a tedy počet podnikatelských subjektů na stavbě se
podílejících, ne forma smluvních vztahů mezi zadavatelem a zhotovitelem a mezi řetězcem
dalších subdodavatelských vztahů při výstavbě tak, jak je v dnešní době převládající praxe.
Činnost koordinátora BOZP je nutná už v rámci přípravy stavby, zejména při zpracování části
projektové dokumentace podle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., přílohy č. 1 –
E. Zásady organizace výstavby – bod h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 15 zákona č.
309/2006 Sb.).
Ve fázi realizace zajišťuje koordinátor činnosti stanovené § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.
Koordinátor BOZP stavebních prací během přípravy stavby
•
•
•

•
•

Vypracuje pro vás Plán BOZP na staveništi v písemné a grafické podobě se všemi
nutnými a potřebnými požadavky a jednotlivé pracovní postupy při realizaci
Ohlásí za vás zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce (po vystavení plné moci)
V případě zájmu vám bude nápomocen při výběru zhotovitelů na základě posouzení
stavu zabezpečení BOZP a PO při jednotlivých požadovaných činnostech
stavebníkem.
Je pro vás schopen dodat všechny potřebné prostředky pro zahájení stavebních prací
z oblastí BOZP, PO a životního prostředí.
V případě zájmu vám bude nápomocen při vypracování smlouvy se zhotovitelem prací
v oblasti BOZP.

Koordinátor BOZP stavebních prací při realizaci
•

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 současně,
popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

•

•
•

•
•

•
•
•

•

Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné
nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.
Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých
prací nebo činností.
Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem
na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou
bezprostředně navazovat.
Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s
cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
Sleduje, zda zhotovitelé dodržují Plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a
termíny k nápravě zjištěných nedostatků, případně upravuje Plán BOZP dle
skutečnosti.
Zúčastní se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl stavebník přizván stavebním úřadem.
Navrhne termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů.
Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou
provádějící technický dozor stavebníka.
Vyhotovuje zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
na staveništi a navrhuje opatření, zda a jakým způsobem je možné tyto nedostatky
odstranit.

